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NRDC@ Escritório de Advogados, tem o prazer de anunciar que iniciamos a partir de 2016, a
edição mensal da segunda série da Newsletter "Global to Local Law News". Presentemente, com
a chancela de mérito da International Standard Serial Number, ISSN: 2183-721X.
Reestruturamos, graficamente, a Newsletter com o intuito de melhor transmitir e partilhar,
com todos os interessados em temáticas e informação jurídica diversificada mas,
cientificamente comprovada e avalizada pelo mérito dos seus autores.
Para o efeito, apelamos a todos aqueles que queiram colaborar connosco (juristas,
advogados, magistrados, professores universitários e outros) com artigos de opinião (1 a 3
páginas), com artigos científicos, working-papers, recensões ou comentários de jurisprudência
(1 a 20 páginas), bem como com noticias, anúncios de conferências ou cursos de formações,
entre outros eventos, que nos enviem estas informações até ao dia 25 de cada mês para o email: nrdcadvogados@gmail.com
Qualquer texto enviado para NRDC@Escritório de Advogados deve ser acompanhado por
uma foto a cores do autor, grau académico (BSc. (Licenciado), LL.M (Mestre), Ph.D
(Doutorado)) e atividade profissional (v.g., Advogado, Professor Universitário, Jurista, etc),
título do artigo, bem como deve ser escrito com o tipo de letra Bodoni MT, tamanho 11,
espaçamento 1, 15. Todas as margens das páginas devem ter 3 cm. Os textos propostos devem
ser enviados num único ficheiro, word ou compatível por correio eletrónico, para e-mail:
nrdcadvogados@gmail.com
Dito isso, desejamos a todos uma boa leitura, caso queira consultar todas as newsletters
clique aqui
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ARTIGOS CIENTÍFICOS

SUMÁRIO:
I.
Introdução.
II.
Inconstitucionalidade e desnecessidade da
Súmula 331 do TST e do PL 4330/2004, PLC
30/2015. III. Atividade-fim e Atividade-meio
em modelos produtivos fordistas e toyotistas.
IV. Insegurança jurídica? Atividade-fim,
atividade-meio, empresa especializada de
objeto social único, serviços determinados
específicos. V. Terceirização e Precarização:
concubinato necessário no modelo atual. VI.
Terceirização e Sindicato: atuação por um
mínimo de civilidade na relação triangular. VII.
Conclusão.

AMAURI CESAR ALVES1
Doutor e Mestre em Direito
Professor da Universidade Federal de
Ouro Preto

I. INTRODUÇÃO.
Diz uma expressão muitíssimo comum
que, em diversas situações fáticas, deve-se
optar entre os males, elegendo o menor.
Aparentemente o intérprete atual das
relações terceirizadas terá que se valer do
adágio: dos males, o menor... Tal opção se
estabelece em decorrência da presença cada
vez maior da terceirização no Brasil, bem
como das alternativas que estão postas
majoritariamente: PL 4330/2004 (PLC
30/2015) que prevê terceirização em todas

"TERCEIRIZAÇÃO INTERNA
E REDUNDÂNCIAS."

1 Doutor,

Mestre e Bacharel em Direito pela PUC.
Minas. Professor da Universidade Federal de Ouro
Preto. Membro do Grupo de Estudos de Direito do
Trabalho da UFOP. Membro da Comissão de
Educação Jurídica da OAB/MG. Diretor do site:
http://www.direitodotrabalhoessencial.com.br.Conta
to: amauri.alves.dte@gmail.com
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as atividades do contratante ou a ideia
básica fixada na Súmula 331 do TST, que
permite a relação trilateral em atividademeio.
O ideal, conforme defende o Prof. Márcio
Túlio Viana, seria proibir definitivamente a
terceirização interna2, sendo presumível a
ilicitude
da
terceirização
externa.3
Infelizmente tal compreensão, ainda que
fundamentada constitucionalmente, não
parece ter o merecido espaço no debate
atual. O Congresso Nacional aparentemente
concentra o debate entre a terceirização
ampla, geral e irrestrita (Câmara dos
Deputados) e restrita às atividades-meio do
contratante (Senado da República).
Aparentemente não haverá discussão sobre
a essência da terceirização, que é a
discriminação remuneratória que existe
entre trabalhadores em igualdade de
condições socioeconômicas: o empregado
diretamente contratado pelo tomador dos
serviços e o trabalhador terceirizado.

“...na terceirização interna, a empresa realmente
internaliza trabalhadores alheios – como acontece no
trabalho temporário, nas empresas de asseio e
conservação e, de um modo geral, nas chamadas
‘atividade meio’, que servem apenas de suporte ao
objetivo central de seus negócios. Nesse último caso,
naturalmente, a classificação de ‘atividade meio’ se
refere apenas à empresa tomadora, já que a empresa
que fornece os empregados exerce (ao fornecê-los)
uma ‘atividade fim’. (VIANA, 2015).
3 “...na terceirização externa, a empresa quer, de
fato, externalizar etapas de seu ciclo produtivo –
uma prática cada vez mais disseminada. Assim, a
fábrica A, ao invés de fazer um barco inteiro, faz só
a sua estrutura, descartando os remos para B e os
bancos para C.” (VIANA, 2015).
2

O
presente
artigo
discutirá
a
terceirização conforme posta à apreciação
do Congresso Nacional e do Poder
Judiciário Trabalhista nos dias atuais,
cabendo ressaltar, sempre, compreensão
civilizatória no sentido do erro que será
legalizar a desigualdade injusta.
De início a discussão será concentrada na
tese civilizatória mais ampla, em
perspectiva
constitucional,
consubstanciada na inconstitucionalidade e
desnecessidade tanto da Súmula 331 do
TST quanto dos termos elementares do PL
4330/2004 (PLC 30/2015).
Em seguida, sabendo que a citada
inconstitucionalidade não está em pauta, é
necessária a discussão sobre os conceitos de
atividade-fim e atividade-meio em modelos
produtivos fordistas e toyotistas.
Outro ponto relevante diz respeito à
crítica necessária àqueles que entendem
inviável a distinção entre atividade-fim e
atividade-meio, ao argumento de que
trazem insegurança jurídica. Ocorre que em
substituição a tais conceitos o PL
4330/2004 (PLC 30/2015) traz outros que
também poderiam ser vistos como
imprecisos,
tais
como
“empresa
especializada de objeto social único” e
“serviços determinados específicos”.
Também importante, no cenário que se
apresenta hoje para o fenômeno da
terceirização de serviços, revelar a
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irmandade umbilical entre terceirização e
precarização no Brasil.
Por fim proposta de atuação do
sindicato para tentar minimizar os
prejuízos advindos à classe trabalhadora
com a relação terceirizada.
A análise será empreendida tendo como
parâmetro a terceirização interna, que é
aquela que mais precariza, que mais se
mostra
presente
na
realidade
socioeconômica no Brasil e que em síntese
justifica a edição da Súmula 331 do TST e a
elaboração do PL 4330/2004 (PLC 30/2015).
A redundância sistêmica no âmbito da
discussão atual sobre terceirização se deve
ao fato de ser a terceirização interna, por si
só,
precarizante
e
discriminatória4,
conforme desenvolvimento que seguirá, na
linha doutrinária de Márcio Túlio Viana
(2015). Não existe terceirização que não
seja fraudulenta. Não existe terceirização
sem precarização. Não existe terceirização
que não considere o trabalhador
terceirizado uma mera mercadoria a ser
colocada no mercado para fazer a riqueza
de contratante (tomador dos serviços) e
contratada (interposta). Assim, falar-se em
“De um lado, porque – se o Direito Civil está em
alta – a norma civilista que mais poderia nos ajudar
– a que reprime as discriminações – não chega ao
ponto de levar o intérprete a concluir (como deveria)
que o terceirizado é sempre discriminado. Ou seja: é
discriminado pelo simples fato de ser terceirizado, pelo
menos quando se trata de terceirização interna.”
(VIANA, 2015).
4

precarização
na
terceirização
redundância, embora seja possível
necessário optar pelo menor dos males.

é
e

II.

“INCONSTITUCIONALIDADE”
E
DESNECESSIDADE DA SÚMULA 331 DO
TST E DO PL 4330/2004, PLC
30/2015.
O debate atual sobre terceirização é
claramente marcado por amplo dissenso,
com disputas ferrenhas sobre posições
políticas e jurídicas bem marcadas. É claro
o antagonismo entre forças neoliberais (aí
incluídos partidos políticos, patrões,
federações, confederações, sindicatos e
principalmente a Força Sindical) e
progressistas (partidos políticos, Auditores
Fiscais do Trabalho, Magistratura e
Ministério Público Trabalhistas, Academia,
federações, confederações, sindicatos e
principalmente a Central Única dos
Trabalhadores). Não obstante o dissenso há
aparente consenso, equivocado porém, com
relação à necessidade de criação de regra
geral regulamentadora da terceirização no
país ou da manutenção da Súmula 331 do
TST5. Tal consenso decorre de uma suposta
ausência de lei geral sobre a matéria.
A ideia consensual de vazio normativo
teria forçado o TST à edição de sua Súmula
331 que, na prática atual, “regulamenta” o
Alguns Ministros do TST entendem possível a
manutenção da Súmula 331 como suficiente a
dirimir situações controvertidas no âmbito do Poder
Judiciário Trabalhista.
5
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fenômeno sociojurídico e fixa seus limites.
Ainda com base em tal consenso a Câmara
dos Deputados “votou”6 em 22/04/2015 o
texto
final
do
PL
4330/2004,
imediatamente enviado ao Senado da
República e lá tramitando sob a referência
PLC 30/2015. Não obstante tal percepção
consensual, outras leituras são possíveis a
respeito da regulamentação da terceirização
no Brasil. A primeira é no sentido de que
há, sim, regra legal suficientemente
abrangente para regular a terceirização: a
Lei 6.019/1974. Uma segunda linha é no
sentido da aplicação direta e imediata de
normas constitucionais (regras e princípios)
para
fixar
os
limites
(também
constitucionais) sobre a terceirização.
De início, sempre prioritariamente, a
aplicação direta e imediata de princípios
constitucionais nas situações triangulares
de contratação de trabalho. Partindo do
consenso (equivocado) de inexistência de
regra geral sobre terceirização deveria o
intérprete, sem problemas ou dúvidas,
aplicar normas constitucionais para a
completa regulação da avença. Nesta
esteira, princípios constitucionais como os
da dignidade da pessoa humana (C.R.,
artigo 1º, inciso III), do valor social do
trabalho (C.R., artigo 1º, inciso IV), da
igualdade ou não-discriminação (C.R.,
Na verdade a votação mais pareceu um
atropelamento daqueles trágicos que são vistos
diariamente nas ruas do país. As imagens
constrangedoras da votação revelam uma infeliz
tendência de arroubos ditatoriais na Câmara dos
Deputados.
6

artigo 5º, caput), da vedação ao retrocesso
social (C.R., artigo 5º, § 2º), da prevalência
dos direitos humanos (C.R., artigo 4º, inciso
II), bem como os princípios e regras
constitucionais trabalhistas específicos dos
artigos 7º, 8º e 9o devem prevalecer
também
no
âmbito
das
relações
terceirizadas.
Tais
princípios
constitucionais
constituem
normas
fundamentais inafastáveis e autoaplicáveis
às relações de trabalho. No contexto da
normatividade dos princípios e da melhor
hermenêutica constitucional é possível a
eficácia
horizontal
dos
direitos
fundamentais nas relações jurídicas de
emprego, sendo então oponíveis os valores
constitucionais no âmbito da relação
terceirizada
independentemente
de
regulamentação infraconstitucional.
É cediço, entretanto, que o Poder
Judiciário Trabalhista resiste à aplicação
direta
e
imediata
de
princípios
constitucionais para dirimir situações
controvertidas concretas, preferindo a
aplicação da legislação infraconstitucional.
Se é assim, que se aplique então a regra
legal brasileira que trata das relações
trabalhistas trilaterais: a Lei 6.019/1974.7 É
muito simples. Caso haja necessidade de
terceirização deve o contratante (tomador
dos serviços) demonstrar necessidade
transitória de substituição de pessoal ou,
então, necessidade decorrente de acréscimo
extraordinário de serviços (Lei 6.019/1974,
Permitida também a terceirização de serviços de
vigilância, nos termos da Lei 7.102/1983.
7
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artigo 2º). Em ambos os casos o prazo
máximo da relação triangular será de três
meses (Lei 6.019/1974, artigo 10), devendo
haver pagamento de salário equitativo8 (Lei
6.019/1974, artigo 12, alínea “a”). Ainda
que não exatamente nesta mesma linha
interpretativa percebeu a Justiça do
Trabalho mineira que as razões para a
edição e aplicação da Lei 6.019/1974 se
verificam
também
nos
casos
de
terceirização de trabalho permanente.9
A análise acima desenvolvida privilegia
a função normativa ou eficácia direta dos
princípios constitucionais.10 Além da

“remuneração equivalente à percebida pelos
empregados da mesma categoria da empresa
tomadora. O salário equitativo, resultante deste
preceito, é que tem propiciado, ao longo das últimas
décadas, a interpretação jurisprudencial e
doutrinária construtiva que vem aproximando as
vantagens trabalhistas dos temporários do padrão
geral dominante no Direito do Trabalho do país.”
(DELGADO, 2012)
9 “...se o trabalhador temporário, que normalmente
fica na empresa tomadora de serviços por noventa
dias (a não ser em virtude de prorrogação
expressamente autorizada pelo órgão do MTE), tem
assegurado, por preceito legal expresso, tal proteção,
não se pode conceber, do ponto de vista lógico e
jurídico, que trabalhadores que, como o reclamante,
prestaram serviços de forma permanente à empresa
tomadora, tenham menos direitos. Inteiramente
cabível, portanto, a incidência por analogia daquele
preceito legal ao caso dos autos, de resto autorizada
expressamente pelo artigo 8º, caput, da CLT.”
(TRT, 3ª Região, 5ª Turma, processo RO 000772008-140-03-00-6, relator Desembargador José
Roberto Freire Pimenta, publicação em 29/11/2008,
disponível em www.trt3.jus.br).
10 A eficácia dos princípios é direta nas situações em
que o “princípio incide sobre a realidade à
semelhança de uma regra, pelo enquadramento do
8

função
interpretativa
os
princípios
constitucionais atuam também, de modo
inequívoco, como instrumento fundamental
de interpretação. A eficácia interpretativa
dos princípios constitucionais diz respeito à
revelação do sentido de uma norma, que
deve ser feita “tendo em conta os valores e
fins
abrigados
nos
princípios
constitucionais” (BARROSO, 2012, p.
343). No que interessa ao cerne do presente
item é de se destacar a eficácia negativa dos
princípios constitucionais, que implica “a
paralisação de qualquer norma ou ato
jurídico que esteja em contrariedade com o
princípio constitucional” (BARROSO,
2012, p. 344) em análise no caso concreto.
Especificamente no que concerne à
“inconstitucionalidade”11 da Súmula 331 do
TST é possível afirmar que há dois vícios ou
situações de contrariedade à norma
constitucional. De início o fato de não ser o
Tribunal Superior do Trabalho competente
fato relevante na proposição jurídica nele contida.”
(BARROSO, 2012, p. 342).
11 Tecnicamente sequer seria possível se falar de
inconstitucionalidade de súmula, vez que não possui
caráter normativo. Embora muitos não percebam ou
até compreendam em sentido contrário, súmula de
jurisprudência do TST não deve ser compreendida
como norma jurídica, não sendo portanto suficiente
a fixar o direito de alguém ou a afastá-lo no caso
concreto. Trata-se apenas de orientação para
decisões de 1º e 2º graus de jurisdição trabalhista,
sem força vinculante ou cogente. A jurisprudência
consolidada do TST tem natureza jurídica de decisão
judicial reiterada e uniforme, de caráter persuasivo e
não vinculativo. Inconstitucional é a norma, e não a
jurisprudência, ainda que consolidada em súmula. O
presente
artigo
preservará,
entretanto,
a
compreensão ordinária...
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para a criação de comandos gerais
tendentes à fixação de obrigações ou
restrições para os sujeitos da relação
empregatícia.
Tal competência constitucional cabe ao
Poder Legislativo, nos termos dos artigos
48 e seguintes da Constituição da
República, observado sempre o princípio
consagrado em seu artigo 2º. Sendo assim a
Súmula 331 do TST não poderia restringir a
aplicação da terceirização às atividadesmeio do tomador dos serviços, ainda que na
prática tal medida tenha representado, ao
longo dos últimos anos, controle
civilizatório
mínimo
do
trabalho
terceirizado. Em verdade a Súmula 331 do
TST não poderia ir além dos permissivos
contidos na Lei 6.019/1974, que traz as
situações (excepcionais e transitórias) de
terceirização lícita no Brasil.
Outro
ponto,
já
sinalizado
anteriormente, diz respeito à permissão da
jurisprudência consolidada de tratamento
desigual entre trabalhadores em situação de
igualdade substancial, o que fere o disposto
no artigo 5º, caput, da Constituição da
República. Ora, se o empregado da
interposta trabalha no interesse direto e
imediato do tomador dos serviços, da
mesma forma que seus empregados diretos,
então há que se aplicar o princípio
constitucional de igualdade, garantindo a
todos um mesmo patamar remuneratório.
Márcio Túlio Viana, ao defender a
isonomia, lembra que tanto o empregado

terceirizado
quanto
o
empregado
contratado diretamente pela contratante
(tomadora
dos
serviços)
trabalham
efetivamente na mesma empresa, que é
aquela que se beneficia do trabalho de
ambos: “Aliás, se trocarmos a forma pelo
fundo, notaremos que – em última análise –
quem desembolsa o valor que vai custear os
salários é o tomador, embora quem os
pague seja o fornecedor, depois de
descontada a sua parte.”(VIANA, 2012)
Possível
argumentar,
na
linha
doutrinária de Sebastião Vieira Caixeta,
ofensa à Declaração Universal dos Direitos
Humanos, em seu artigo 23, inobservância
à
Convenção
100,
da
OIT
e
descumprimento do disposto no artigo 7º,
inciso XXXII da Constituição da
República (CAIXETA, 2013). Com
Gabriela Neves Delgado é possível perceber
agressão aos princípios constitucionais
fundamentais da dignidade da pessoa
humana e da valorização social do trabalho
(artigo 1º, incisos III e IV, Constituição da
República).12
“Sabendo-se que a terceirização é uma modalidade
de contrato precário prevista pelo Direito do
Trabalho brasileiro e que, por óbvio, fragmenta
direitos e piora a infra-estrutura de labor para os
empregados terceirizados, é que se pode afirmar, sob
o ponto de vista social, que tal fenômeno é uma
afronta ao princípio da dignidade do ser humano.
Apesar de considerado um processo de otimização de
gastos e maximização dos lucros pelas grandes
empresas, para o empregado constitui meio de labor
que, na maioria das vezes, implica perda de renda
efetiva. (...) Já que a terceirização fomenta hipótese
de pactuação precária da força de trabalho, evidente
concluir que é, por si só, uma afronta ao
12
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Em análise preliminar, que demandará
maior aprofundamento em estudo próprio,
é relativamente simples perceber também a
desconformidade do disposto no PL
4330/2004 (atualmente em tramitação no
Senado da República sob referência PLC
30/2015) com princípios constitucionais
elementares,
já
aqui
citados,
principalmente
aqueles
fundamentais
previstos no artigo 1º, incisos III e IV, que
tratam da dignidade humana e do valor
social do trabalho e 5º, caput, que exige
igualdade ou não-discriminação.
Ora, se o empregado da contratada
trabalha no interesse direto e imediato da
contratante, da mesma forma que seus
empregados diretos, então há de se aplicar o
princípio constitucional de igualdade,
garantindo a todos um mesmo patamar
remuneratório. Aqui o risco de precarização
injustificada (inconstitucional) é ainda
maior, visto o permissivo de que o
contratante terceirize toda e qualquer
atividade sua. É de rigor, então, que a
agregação
sindical
(enquadramento
sindical) dos empregados diretos e
terceirizados seja a mesma, em releitura
que se espera possível (e cada vez mais
necessária) do disposto no artigo 8º da
Constituição da República e no artigo 511
da CLT.13
qualificativo “social” imputado ao trabalho pela
Constituição de 1988.” (DELGADO, 2003, p. 175176).
13 Sobre o tema ver ALVES, Amauri Cesar.
“Pluralidade
Sindical:
nova
interpretação
constitucional e celetista.” São Paulo: LTr., 2015.

É possível concluir que a Súmula 331 do
TST não está em conformidade com a
Constituição
da
República,
por
contrariedade ao disposto em seus artigos
48 (e seguintes), 2º e 5º caput, além de ser
desnecessária em face do já previsto pela
Lei 6.019/1974. Também é imperioso
concluir liminarmente, sem prejuízo de
maior aprofundamento posterior, que o PL
4330/2004, PLC 30/2015, não está em
conformidade com a Constituição da
República, por contrariedade ao disposto
em seus artigos 1º, incisos III e IV, e 5º
caput, além de ser desnecessário em face do
já previsto pela Lei 6.019/1974.
III. ATIVIDADE-FIM, ATIVIDADE-MEIO
E

ESPECIALIZAÇÃO

REESTRUTURAÇÃO

PRODUTIVA

NA
PÓS-

FORDISTA.

As polêmicas instauradas no Brasil sobre
a terceirização e as críticas à Súmula 331 do
TST giram também, dentre outros fatores,
em torno da possibilidade ou não de se
diferenciar atividade-fim e atividade-meio
no modelo de organização empresarial
prevalecente no país.
Ainda que seja “inconstitucional” e
desnecessária a Súmula 331 do TST, muitos
preferem seus termos à regra prevista no
PL 4330/2004, atual PLC 30/2015, que não
traz qualquer controle civilizatório para as
relações triangulares de trabalho. Bem ou
mal a jurisprudência consolidada do TST
fixou critérios para que haja, validamente,
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contratação de trabalhadores terceirizados
no Brasil, sendo centrais a tal construção os
conceitos de atividade-fim e atividade-meio.

país.14 O foco é a construção elaborada pela
Administração de Empresas e pela
Sociologia do Trabalho.

O TST na prática “regulamentou” a
terceirização permanente em atividademeio, entendendo ser possível tal prática
desde que inexistente a pessoalidade e a
subordinação direta na linha do trabalho,
ou seja, trabalhador-tomador dos serviços.
Neste ponto reside a possibilidade da
precarização injusta e excepcional da força
produtiva através da terceirização, que será
regra se aprovado o texto principal do PLC
30/2015.

A terceirização trabalhista é fenômeno
jurídico e social que vem se desenvolvendo
gradativa e amplamente no Brasil desde a
década de 1970. É fácil verificar no
cotidiano das relações produtivas, em todos
os ramos de atividade econômica, o
trabalho terceirizado.

No que concerne então à Súmula 331 do
TST deve o intérprete fazer a distinção
entre o que é atividade-meio, e portanto
apta à terceirização, e atividade-fim, que
não permite contratação pela via da
interposição. O senso-comum indica que
atividade-meio é aquela que não se refere
ao objetivo essencial do empreendimento do
tomador, ou seja, refere-se às tarefas que
não são indispensáveis à realização do
objetivo social do contratante.
O cerne do presente item não é a
interpretação jurídica construída ao longo
dos anos pelo Poder judiciário Trabalhista
sobre a distinção, mas a possibilidade ou
não de se diferenciar atividade-fim e
atividade-meio no atual modelo de
organização empresarial prevalecente no

A
Administração
de
Empresas,
responsável pelo desenvolvimento inicial da
terceirização, conceitua o fenômeno como
“um processo de gestão pelo qual se
repassam algumas atividades para terceiros
– com os quais se estabelece uma relação de
parceria – ficando a empresa concentrada
apenas em tarefas essencialmente ligadas ao
negócio em que atua.” (GIOSA, 1993)
O léxico consagra o termo terceirização
com sentido de “forma de organização
estrutural que permite a uma empresa
transferir a outra suas atividades-meio,
proporcionando maior disponibilidade de
recursos para sua atividade-fim, reduzindo
a estrutura operacional, diminuindo os
custos,
economizando
recursos
e
desburocratizando
a
administração.”
(HOUAISS, 2009). Ou ainda, a “atribuição
Inobstante não tratar o PL 4330/2004 (PLC
30/2015) da diferenciação entre atividade-meio e
atividade-fim o tema ainda é relevante, vez que há
uma pressão consistente para que a discussão seja
retomada no Senado Federal.
14
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a empresas independentes, i.e., a terceiros,
de processos auxiliares à atividade principal
de uma empresa.” (FERREIRA, 2008).
Atenção aos temas e aos termos próprios à
Administração de Empresas: “parceria”,
“concentração”, “processos auxiliares”. Em
tese, então, o objetivo da terceirização
parece ser “otimizar”, para usar também
um termo deste ramo do saber, a “gestão”
de mão-de-obra. Não há, e nem se poderia
supor uma declaração em tal sentido,
nenhuma referência à redução de custos
através da precarização da exploração de
trabalho.

mercado não mais absorvia, como antes, a
produção em larga escala da fábrica
fordista. Era necessário diminuir os custos
para não perder lucro e, como soe
acontecer, os salários e os empregos
sofreram redução sensível. Mas era
necessário algo mais. Como não havia um
mercado tão receptivo como antes, pois este
se revelou mais “exigente”, era necessária,
além dos cortes de praxe, uma
“reengenharia” para adequar a grande
fábrica ao mercado em retração. “Enxugar”
a fábrica sem acarretar perda de mercado e
muito menos de lucro.

A Sociologia do Trabalho situa a
terceirização de serviços no contexto pósfordista do final do século XX, em que
houve a substituição do modelo produtivo
taylorista-fordista, cujo padrão é a grande
fábrica com produção em massa e em série
de produtos, pela especialização flexível,
também conhecida como toyotismo. No
modelo taylorista-fordista o industrial se
ocupa de todo o processo produtivo,
controlando tempos, movimentos, técnicas
e modos uniformes de produção através de
chefias ostensivas. Nada deve escapar ao
controle patronal direto. No novo modelo
pós-fordista ou toyotista o padrão é a
reestruturação da grande fábrica em
pequenas e especializadas “unidades de
negócio”. A fragmentação da fábrica (sua
especialização)
fez
surgir
também
alterações na clássica relação bilateral
trabalhista. Com as crises econômicas e com
o crescimento da concorrência global o

Maria da Graça Druck (2001, p. 123)
trata da terceirização no Japão, berço do
toyotismo, em suas múltiplas faces.
Contempla a autora no mínimo quatro
relações entre sociedades empresárias: “a)
kogaisha – empresa filial; b) kyoryoku gaisha
– empresa cooperadora; c) kankei gaisha –
empresa com a qual se tem relações,
empresa coligada; d) shitauke gaisha –
empresa subcontratada ou terceirizada.”
Não há, neste contexto, uma clara distinção
entre atividades (meio e fim) passíveis de
terceirização. A citada autora destaca que,
no Brasil, o modelo de terceirização é
apresentado
teoricamente
como
“possibilidade
de
crescimento
e
multiplicação de oportunidades para as
pequenas e médias empresas e até mesmo
para trabalhadores se transformarem em
empresários”.
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Para o empregador capitalista a
terceirização é uma das estratégias para a
readequação de suas estruturas para o
mercado mais exigente. A tese é a da
especialização, da ênfase em sua atividade
preponderante, da redução de custos e
aumento da lucratividade. Tais teses, ainda
que meramente retóricas por ser a redução
de custos o ponto central da terceirização,
influenciaram diretamente a redação da
Súmula 331 do TST e principalmente do PL
4330/2004 (PLC 30/2015).
A Súmula 331 do TST se sustenta
amplamente e atua diretamente através da
distinção entre atividade-fim e atividademeio. O PL 4330/2004 (PLC 30/2015) se
sustenta teoricamente em especialização de
atividades15, muito embora permita a
terceirização em toda e qualquer atividade
da contratante dos serviços. Assim, devem
inicialmente a Administração de Empresas
e a Sociologia do Trabalho fixar seus
contornos conceituais básicos.
Jerônimo Leiria, citado por Maria da
Graça Druck (2001, p. 132), entende que a
terceirização deve ser um chamamento à
competitividade
para
alcançar
a
modernidade, o que exige qualidade e
produtividade. Para o autor citado “tudo o
que não é vocação de uma empresa deve ser
entregue para especialistas”. Aqui o cerne é
Em tal sentido as regras do artigo 2º, incisos II e
III, bem como do artigo 20 do PL 4330/2004, em sua
redação final, atual PLC 30/2015 no Senado da
República.
15

a especialização do que não é vocação
empresarial direta, ou seja, terceirização de
atividades periféricas (atividades-meio). Há
hoje, na prática empresarial brasileira,
diferentes formas de terceirização de
serviços, inclusive em atividades-fim e
independentemente do conteúdo da Súmula
331 do TST. No que concerne às atividadesmeio são consideradas aquelas periféricas.
São serviços de apoio que permitem à
contratante
centrar
seus
esforços
empresariais na gestão de seu produto
principal (DRUCK, 2001). As atividadesfim são aquelas essenciais à concretização
dos objetivos centrais do empreendimento,
que reúnem as tarefas necessárias à
produção de bens ou serviços no âmbito do
contratante.
Na mesma linha a Administração de
Empresas deverá contribuir para a
conceituação do que seja especialização de
atividades, caso aprovado e sancionado
como está o texto do PLC 30/2015. A
Confederação Nacional da Indústria tem
centrado seus esforços argumentativos na
ideia de especialização, na certa para negar
o principal objetivo da terceirização, que é
redução de custos e fragmentação da
representação sindical dos trabalhadores.16
A terceirização é uma tendência mundial que
objetiva ganhos de especialidade, qualidade,
eficiência, produtividade e competitividade. Tudo
isso gera riqueza para o país, que por sua vez, cria
maiores oportunidades de emprego. Setores como
construção civil, nanotecnologia, biotecnologia,
naval, mecatrônica, hospitalidade, tecnologia da
informação, entre outros, só serão mais eficientes,
16
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Enfim é possível concluir pela
possibilidade de se estabelecer diferenciação
entre atividade-fim e atividade-meio de
uma sociedade empresária contratante
(tomadora) de serviços terceirizados. A
análise, no plano dos fatos, é até
relativamente simples. Sempre que for
possível, abstrata e mentalmente, retirar a
atividade
terceirizada
do
contexto
produtivo do tomador dos serviços e,
mesmo assim, vislumbrar o resultado final,
então a atividade é meio. Ao contrário, se
do exercício de análise abstrata não for
possível o resultado final sem a atividade
terceirizada, a atividade será fim e,
portanto, a terceirização será irregular. O
argumento empresarial de que a atividade
produtiva é dinâmica, e o que é meio hoje
pode ser fim amanhã não é empecilho à
diferenciação entre atividade-meio e
atividade-fim, nos termos aqui propostos. A
análise é sempre do caso concreto, em cada
momento e local de terceirização, sendo
facilmente aplicável o conceito às mais
diversas situações fáticas. Não se trata de
conceito fechado, mas, sim, de ideia que se
amolda a todos os casos de acordo com a
realidade vivenciada.

produtivos e competitivos com a terceirização de
serviços especializados. Por exemplo, a construção
de um prédio sem especialistas em terraplanagem,
concretagem, hidráulica, eletricidade, pintura, etc,
por exemplo, não é viável. Os apartamentos ou
salas deste prédio ficariam caríssimos se uma só
empresa tivesse que comprar todos os equipamentos
e contratar diretamente todos os empregados que
trabalhariam em apenas uma das várias etapas da
obra e no tempo restante ficariam ociosos.

IV.
INSEGURANÇA
JURÍDICA?
ATIVIDADE-FIM,
ATIVIDADE-MEIO,
EMPRESA ESPECIALIZADA DE OBJETO
SOCIAL

ÚNICO,

SERVIÇOS

DETERMINADOS ESPECÍFICOS.

Um dos principais argumentos dos
defensores do Projeto de Lei 4330/2004
enquanto tramitou na Câmara dos
Deputados foi existência de insegurança
jurídica acarretada tanto pela ausência de
norma legal suficientemente abrangente
sobre terceirização quanto pela pretensa
imprecisão conceitual do disposto no inciso
III da Súmula 331 do TST. Tal argumento,
equivocado (falso) mas repetido à exaustão
para que pudesse convencer, pode ser assim
resumido na visão da Confederação
Nacional da Indústria:
“É
necessário
regulamentar
a
terceirização, pois não há no
ordenamento jurídico nacional normas
que tratem especificamente da matéria.
Ante a ausência de legislação e diante
dos inúmeros conflitos judiciais, o
Tribunal Superior do Trabalho, na
busca de uma solução para as
divergências
jurisprudenciais,
consolidou entendimento, na sua
Súmula 331, no sentido de que a
terceirização somente é permitida se
ligada à atividade meio da empresa
contratante. Contudo, além de não por
fim as demandas judiciais, esta
certamente não é a solução mais
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adequada às exigências do mercado
moderno. Na prática não é possível
diferenciar com precisão a atividade
meio da atividade fim de uma empresa.
Isso acarreta interpretações diferentes,
insegurança e conflitos judiciais. Ainda,
que fosse possível esta identificação, na
dinâmica empresarial em pouco tempo
uma atividade meio pode converter-se
em atividade fim e vice versa.” (CNI,
http://www.portaldaindustria.com.br/c
ni/iniciativas/programas/terceirizacao/2
013/06/1,17156/o-que-e.html, acesso em
06/05/2015).
As polêmicas instauradas no Brasil sobre
terceirização e as críticas à Súmula 331 do
TST giram também, dentre outros pontos,
em torno da possibilidade ou não de se
diferenciar atividade-fim e atividade-meio no
atual modelo de organização empresarial
aplicado amplamente no país, conforme
visto em perspectiva multidisciplinar.
Ainda que seja “inconstitucional” e
desnecessária a Súmula 331 do TST, repitase, são preferíveis seus termos à regra geral
prevista no PL 4330/2004, atual PLC
30/2015, que não traz qualquer controle
civilizatório para as relações triangulares de
trabalho. Além de não prever controle
civilizatório (igualdade remuneratória) para
as terceirizações o PL 4330/2015, conforme
aprovado na Câmara dos Deputados, traz
outros conceitos jurídicos que em tese
poderiam ser vistos como imprecisos e que
também poderão ensejar a tão temida

“insegurança jurídica”. São eles empresa
especializada de objeto social único e serviços
determinados específicos. Assim, o temor da
insegurança jurídica não se resolve com o
texto do PL 4330/2004 (PLC 30/2015).
O TST na prática “regulamentou” a
terceirização permanente em atividademeio, entendendo ser possível tal prática
desde que inexistente a pessoalidade e a
subordinação direta na linha do trabalho,
ou seja, trabalhador-tomador dos serviços.
O cerne do presente artigo é a possibilidade
ou não de o operador do direito definir,
juridicamente, o que vem a ser atividadefim e atividade-meio. A melhor doutrina e a
jurisprudência construída ao longo das
últimas décadas já fazem tal distinção com
a segurança necessária.
O Prof. Maurício Godinho Delgado
(2015, p. 489) estabelece juridicamente o
conceito de atividade-meio:
“Por outro lado, atividades-meio são
aquelas funções e tarefas empresariais e
laborais que não se ajustam ao núcleo
da dinâmica empresarial do tomador
dos serviços, nem compõem a essência
dessa dinâmica ou contribuem para a
definição de seu posicionamento no
contexto empresarial e econômico mais
amplo. São, portanto, atividades
periféricas à essência da dinâmica
empresarial do tomador dos serviços.
São, ilustrativamente, as atividades
referidas, originalmente, pelo antigo
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texto da Lei n. 5.645, de 1970:
“transporte, conservação, custódia,
operação de elevadores, limpeza e
outras assemelhadas.” São também
outras
atividades
meramente
instrumentais, de estrito apoio logístico
ao empreendimento (serviço de
alimentação aos empregados do
estabelecimento, etc.).”
Segue o citado jurista
conceituação de atividade-fim:

com

a

“Atividades-fim
podem
ser
conceituadas como as funções e tarefas
empresariais e laborais que se ajustam
ao núcleo da dinâmica empresarial do
tomador dos serviços, compondo a
essência dessa dinâmica e contribuindo
inclusive para a definição de seu
posicionamento e classificação no
contexto empresarial e econômico. São,
portanto, atividades nucleares e
definitórias da essência da dinâmica
empresarial do tomador dos serviços.”
(DELGADO, 2015, p. 489).
Na mesma linha Sebastião Vieira
Caixeta (2013) esclarece, em crítica à ideia
de terceirização ampla e irrestrita para
qualquer atividade empresarial:
“Dessa forma, o sistema trabalhista – e
a legislação correlata – define que o
empregador
deve
contratar
diretamente, ao menos, os empregados
que serão responsáveis imediatos pela

consecução
do
empreendimento
econômico, ou seja, aqueles alocados na
atividade-fim da empresa. Trata-se da
clássica
forma
de
contratação
estabelecida no ordenamento jurídico
pátrio, que leva, necessariamente, à
conclusão de que a terceirização é
sempre excetiva.”
Há quem entenda (minoritariamente)
que toda e qualquer atividade presente na
rotina do tomador dos serviços será, para
ele, essencial, vez que o capitalista não
contrata esforços inúteis. Assim, toda e
qualquer atividade terceirizada, ressalvados
os casos do trabalho temporário, da
vigilância e da conservação e limpeza, seria
irregular.
O Prof. Antônio Álvares da Silva, em
crítica à dicotomia atividade-fim x
atividade-meio defende o seguinte:
“O fim de toda empresa é o lucro e,
para isto, organiza os fatores da
produção de tal maneira que, entre o
custo e o preço de venda, haja uma
margem que se denomina ‘lucro’. Para
atingir este fim, tudo o mais seria meio.
Note-se que tanto a especialização
como o meio se prestam à obtenção de
um fim. São parte de um outro serviço
que se executa em sentido amplo,
maior naturalmente do que a
especialização. Especialização e meio,
na atividade econômica, são conceitos
instrumentais que podem variar de
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empresa para empresa ou de atividade
para atividade. O que é hoje
especializado pode tornar-se genérico e
o que é fim pode se transformar em
meio para a obtenção de um novo fim.
Se a discussão for levada para o interior
da empresa para, por meio de raciocínio
dedutivo, distinguir entre atividademeio e atividade-fim, ou entre serviços
especializados e genéricos, cairemos nas
mesmas perplexidades insolúveis, que
não podem ser mensuráveis em termos
decisórios, a não ser com grande dose
de arbítrio e discriminação” (SILVA,
2011, p. 77).
É possível inferir, entretanto, em uma
análise casuística em conformidade com a
jurisprudência do TST, que se for possível
abstrata e mentalmente retirar a atividade
terceirizada do contexto produtivo do
tomador dos serviços e, mesmo assim,
vislumbrar o resultado final, então a
atividade é meio. Ao contrário, se do
exercício de análise abstrata não for
possível o resultado final sem a atividade
terceirizada, a atividade será fim e,
portanto, a terceirização será irregular.
Sendo assim, somente no caso concreto
de cada empreendimento será possível
perceber se a atividade é fim ou meio. Eis a
jurisprudência:
“TERCEIRIZAÇÃO
ILÍCITA.
FORMAÇÃO
DO
VINCULO
EMPREGATÍCIO DIRETAMENTE

COM O TOMADOR DE SERVIÇOS.
A terceirização dos serviços, figura
jurídica importante e verdadeira
necessidade de sobrevivência das
empresas em competitivo mercado,
traduz realidade inatacável e não
evidencia prática ilegal, por si só.
Entretanto, constitui fraude aos
princípios norteadores do Direito do
Trabalho
a
dissimulação
de
intermediação de mão-de-obra sob a
forma de contrato de prestação de
serviços que tenha por objeto a
realização de tarefa ínsita à atividade
fim do tomador. Assim é que a
terceirização é admitida na contratação
de empresa especializada em atividades
paralelas ou de suporte, desde que não
haja distorção em sua essência e
finalidade, com a substituição dos
empregados próprios por outros
oriundos de empresa interposta.
Observando-se, na hipótese, que o
empregado oferecido por empresa
prestadora se via engajado na atividade
essencial do tomador de serviços,
participando integrativamente do
processo de produção, trata-se, por
certo, de intermediação fraudulenta de
mão-de-obra, o que autoriza a
confirmação da r. sentença recorrida.
Recurso a que se nega provimento.”
(TRT 3ª Região, 4ª Turma, processo n.
00196-2007-088-03-00-0,
relator
Desembargador Caio Luiz de Almeida
Vieira de Melo, publicação em
15/12/2007).
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É possível e necessário que se fixe, de
qualquer
modo,
presunção
de
irregularidade
da
terceirização
em
atividade-meio, vez que a tutela
justrabalhista mais ampla é conferida na
relação bilateral, sendo esta o cerne do
Direito do Trabalho. Compete então aos
interessados na mão-de-obra terceirizada
(contratante e contratado) provar sua
validade jurídica excepcional.17

de-obra e de fragmentação da organização
sindical dos trabalhadores.18 Com a
maestria de sempre, fundada na singeleza
de suas sábias lições, Márcio Túlio Viana
explica:
“Quanto ao trabalhador terceirizado,
não é diferente, sob alguns aspectos, do
burro de carga ou do trator que o
fazendeiro abastado aluga aos sitiantes
vizinhos. Jogado daqui para ali, de lá
para cá, é ele próprio – e não apenas sua
força de trabalho – que se torna objeto
do contrato, ainda que dentro de certos
limites. Num passe de mágica, e sem
perder de todo sua condição humana, o
trabalhador se vê transformado em
mercadoria. Seu corpo está exposto na
vitrine: a empresa tomadora vai às
compras para obtê-lo, e de certo modo o
pesa, mede e escolhe.” (VIANA, 2012)

Não há, portanto, óbice jurídico, por
impossibilidade conceitual, à manutenção
da exigência de caracterização de atividademeio para a validade jurídica das relações
terceirizadas no Brasil, podendo o
Congresso Nacional regulamentar a
situação nesta linha.
V. TERCEIRIZAÇÃO

E

PRECARIZAÇÃO:

CONCUBINATO NECESSÁRIO NO MODELO
ATUAL.

A terceirização, em modelos teóricos
nacionais e estrangeiros, é estratégia de
gestão para melhorar a produtividade
empresarial através da especialização de
atividades periféricas, o que permite ao
gestor dedicar-se ao que é essencial à
obtenção do lucro. Na prática nacional e
internacional, entretanto, a terceirização é
sistema de rebaixamento do preço da mão“Em síntese, considerada a autorização restritiva
que a ordem jurídica, inclusive constitucional,
confere à terceirização – mantendo-a como prática
excetiva – as atividades-meio têm de ser
conceituadas
também
restritivamente.”
(DELGADO, 2015, p. 490).

O capitalista necessariamente vive de
fazer contas. Um dos principais cálculos
cotidianos que o empregador faz diz
respeito ao preço da força de trabalho. Não
é razoável supor uma relação triangular que
não seja, antes de qualquer coisa,
economicamente viável para quem produz
(contratante) e para quem é mero
intermediário
de
força
produtiva
(contratado).
Perceba-se
que
necessariamente duas pessoas devem

17

É simples: pergunte-se a um terceirizado qual é
seu objetivo profissional. Em seguida faça a mesma
pergunta a um trabalhador empregado não
terceirizado. O sonho de um é o pesadelo do outro...
18
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ganhar na relação trilateral: o contratante
(tomador dos serviços) e o contratado.
Nessa relação econômica trilateral, se dois
ganham alguém perde... Não há milagre da
multiplicação do dinheiro para todos aqui.
Márcio Túlio Viana fala sobre o
intermediário, em crítica ácida e
consistente:
“O que esse intermediário quer não é o
mesmo que o empresário quer. Ele não
utiliza a força-trabalho para produzir
bens ou serviços. Não se serve dela
como valor de uso, mas como valor de
troca. Não a consome: subloca-a.
O que ele consome, na verdade, é o
próprio trabalhador, na medida em que o
utiliza como veículo para ganhar na
troca. Em outras palavras, o mercador
de homens o utiliza tal como o
fabricante usa os seus produtos e todos
nós usamos o dinheiro.
Por isso, do seu ponto de vista, o que
importa é antes a quantidade que a
qualidade. Mas como, aos olhos de seu
cliente, a qualidade também pesa, o
mercador alardeia as virtudes de sua
mercadoria – a mesma mercadoria que,
ao comprar, ele deprecia, ofertando
baixos salários.
(...)
É verdade que o trabalhador pode
aceitar ou não ser negociado. Em
teoria, o mercador lida com homens
livres. Mas como a liberdade é
condicionada pela necessidade, talvez
não haja tanta diferença entre ele e o

traficante do Brasil-Colônia, que em
cima de um caixote, no cais do porto,
exibia nos leilões os dentes e os
músculos do escravo – não sem antes
lamber-lhe o corpo, para sentir sua
saúde.” (VIANA, 2015).
A
viabilidade
econômica
necessariamente vem do rebaixamento do
valor da mão-de-obra comparativamente
ao custo de um empregado direto. O resto é
discurso. Uma pergunta então se impõe,
neste ponto: quais os reflexos da
terceirização no mundo do trabalho?
Maria da Graça Druck (2001, p. 97)
explica os objetivos da terceirização no
modelo
japonês
de
reestruturação
produtiva, que afinal é o berço do sistema
triangular de relações no mundo:
“Trata-se de parte integrante e
indispensável do modelo, que precisa
preservar este ‘trabalho sujo’ como
componente da estrutura produtiva da
economia japonesa. É uma das formas
de sustentação do ‘trabalho limpo’,
‘participativo’, ‘qualificado’ e ‘estável’
das
grandes
corporações.
A
subcontratação aparece não só no
plano econômico como forma de
redução de custos, mas também como
estratégia política, à medida que
institui um amplo segmento de
trabalhadores de ‘segunda categoria’,
que se distanciam dos de ‘primeira
categoria’. Desta forma, contribui,
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decisivamente, para dissolver qualquer
identidade de classe, identidade esta,
diga-se de passagem, muito fraca na
sociedade japonesa, marcada por uma
identidade muito mais corporativa dos
trabalhadores, integrados às grandes
empresas e que correspondem a 30% da
força de trabalho.” (DRUCK, 2001, p.
97).
A realidade japonesa lembra muito a
brasileira. Lembra particularmente o
discurso da grande multinacional do
vestuário que, surpreendida com trabalho
escravo na fabricação de suas roupas
defendeu-se
dizendo
tratar-se
de
terceirização, pela qual ela não poderia
responder... É o trabalho sujo que explora
empregados de segunda classe para tentar
sustentar uma marca aparentemente limpa.
O problema elementar da terceirização é,
nos termos expostos por Márcio Túlio
Viana (2012), a transformação do
trabalhador em mercadoria, inserido que
está, quase como objeto, em um contrato de
marchandage. O sentimento (ou o não
sentir-se nada) do trabalhador terceirizado
internamente ao estabelecimento de seu
tomador é o aspecto mais relevante a ser
considerado:
“Nas terceirizações internas, pode até
acontecer, vez por outra, que ele se
sinta exatamente como o tratam:
objeto ou animal. No limite, porém, é
também possível que nem mesmo o

fato de ser convertido – já agora, sem
disfarces – em trator ou burro de carga
consiga realmente tocá-lo. Sua nova
qualidade de mercadoria se espalha de
tal maneira em seu corpo e em sua
alma que ele já não percebe sua
verdadeira condição humana. E, nesse
caso, não sentir nada talvez seja ainda
pior do que sentir-se coisa.” (VIANA,
2012, p. 205).
Assim, “terceirização que não precariza é
uma contradição em seus próprios termos”
(VIANA, 2012, p. 212).
O ponto mais relevante da precarização
de mão-de-obra decorrente da terceirização
está na desigualdade remuneratória
existente entre o trabalhador empregado
terceirizado, vinculado juridicamente à
interposta (contratada), e o trabalhador
empregado diretamente contratado pelo
tomador dos serviços (contratante). Tal
elemento distintivo precarizante se situa
predominantemente no âmbito do Direito
Coletivo
do
Trabalho,
embora
necessariamente irradie efeitos no plano do
contrato individual.
A regra geral de fixação da agregação do
trabalhador ao seu sindicato se dá por
aplicação do conceito de categoria
profissional, o que pressupõe, nos termos da
lei, similitude de condições de vida oriunda
da profissão ou trabalho em comum, em
situação de emprego na mesma atividade
econômica ou em atividades econômicas
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similares ou conexas (CLT, artigo 511, §
2º).19 Há, no plano jurídico, distinção entre
os sindicatos representativos da categoria
dos trabalhadores terceirizados e da
categoria dos empregados do tomador.
Regra geral o patamar de direitos coletivos
sindicais dos terceirizados é bastante
inferior àquele percebido pelos empregados
do tomador dos serviços.
Assim, como regra geral, trabalhadores
em uma mesma circunstância fática e que
prestam serviços ao mesmo tomador terão
conteúdos jurídicos protetivos coletivos
diversos, dada a multiplicidade de
empregadores
envolvidos
e
(consequentemente)
de
sindicatos
representativos de diferentes categorias
profissionais.
Possível inferir que para sua própria
existência o sindicato representativo dos
terceirizados deve oferecer aos seus
representados patamar jurídico protetivo
inferior àquele estabelecido pelo ente
representativo dos empregados do tomador.
É que se a “ordem natural” se inverte, a
terceirização
se
inviabiliza
economicamente. Se a terceirização se
inviabiliza economicamente, deixa de
existir, em situações fáticas diversas, o
empregador interposto. Se o empregador
interposto se extingue o sindicato
Nova leitura da agregação sindical é possível,
conforme ALVES, Amauri Cesar. Pluralidade
Sindical: nova interpretação constitucional e
trabalhista. São Paulo: LTr., 2015.
19

representativo de tais trabalhadores
também necessariamente tem o mesmo
destino, dado o critério de agregação
sindical por categoria profissional. Se o
custo do trabalho do terceirizado (somado
ao custo e lucro da interposta) for mais
significativo do que aquele dos empregados
diretamente contratados, todo o discurso da
organização empresarial se esvai, com a
transparência da relevância econômica do
modelo trilateral. Infelizmente, então, o
sindicato dos trabalhadores terceirizados
desempenha, regra geral, papel negativo na
engrenagem do sistema precarizante. Em
discurso confuso (para dizer o mínimo)
proferido em 08/04/2015 o Sr. Deputado
Paulo Pereira da Silva, Paulinho da Força
Sindical, disse o seguinte em sessão da
Câmara:
“A segunda emenda repara um
problema grave. Na medida em que os
trabalhadores são terceirizados, com a
confusão que é hoje a terceirização, eles
saem da categoria a que pertencem. Na
medida em que uma empresa terceiriza
esse serviço, esse trabalhador perde a
convenção coletiva do seu sindicato. Ele
até tem os outros direitos, mas a
convenção
do
seu
sindicato
normalmente é uma convenção melhor.
Então, nós fizemos uma alteração no
art. 8º, que já foi aceita aqui pelo
Relator Arthur Maia. A emenda que
muda o art. 8º diz o seguinte: Quando o
contrato de prestação de serviços
especializados a terceiros se der entre
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empresas que pertençam à mesma
categoria econômica, os empregados da
contratada envolvidos no contrato serão
representados pelo mesmo sindicato que
representa os empregados da contratante,
na forma do art. 511 da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo
Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943. Esta emenda é importante
porque, quando é terceirizado, o que o
trabalhador perde? Na medida em que
tem os direitos garantidos na
Constituição, como férias, décimo
terceiro, Fundo de Garantia, ele perde
principalmente a convenção do seu
sindicato. Eu quero repetir isso porque é
isso que ele perde. Ele deixa de ter esses
direitos que estão garantidos na
convenção do seu sindicato. Esta
emenda repõe esse direito. O
trabalhador terceirizado continua na
categoria em que estava antes.
Portanto, ele não perde mais a
convenção, de acordo com o art. 511 da
CLT, que determina todas as
categorias.” (BRASIL, Câmara dos
Deputados,
Notas
Taquigráficas,
Sessão de 08/04/2015, 19:26h., acesso
em 09/05/2015, disponível em
http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/Texto
HTML.asp?etapa=3&nuSessao=064.1.55.O&nuQua
rto=164&nuOrador=2&nuInsercao=0&dtHorarioQu
arto=19:26&sgFaseSessao=OD%20%20%20%20%2
0%20%20%20&Data=08/04/2015&txApelido=PAU
LO%20PEREIRA%20DA%20SILVA&txEtapa=C
om%20reda%C3%A7%C3%A3o%20final)

O ouvinte crédulo da sessão legislativa
pensou ser este o início do fim da

terceirização, ao contrário de ser o começo
da precarização desmedida. A fala na
Tribuna deixava transparecer que haveria
uma única representação para empregados
diretos e terceirizados. Se fosse verdadeiro,
significaria a inviabilidade econômica da
terceirização através da positivação
infraconstitucional
do
princípio
da
isonomia. Ocorre que, ao final, o texto era
patético e não condizia minimamente com
as premissas fixadas no discurso do
parlamentar. Será que houve uma
incompreensão por parte do deputado
“sindicalista”, sobre o alcance da regra que
leu em Plenário? Na verdade o texto era e é
óbvia constatação da desigualdade e da
injustiça, ideias que permeiam todo o
citado PL 4330/2004 (PLC 30/2015),
expressas aqui em seu artigo 8º:
“Art. 8º Quando o contrato de
prestação de serviços especializados a
terceiros se der entre empresas que
pertençam
à
mesma
categoria
econômica,
os
empregados
da
contratada envolvidos no contrato
serão representados pelo mesmo
sindicato que representa os empregados
da contratante, na forma do art. 511 da
Consolidação das Leis do Trabalho –
CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº
5.452, de 1º de maio de 1943.”
Será que existe, em tal realidade
multifacetada que é a terceirização interna,
uma única coincidência entre atividades
econômicas de contratante (tomador dos
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serviços) e contratada (interposta) neste
país? Será que bancos irão contratar outros
bancos para terceirizar serviços bancários?
Será
que
indústrias
metalúrgicas
contratarão outras indústrias metalúrgicas
para o fornecimento de mão-de-obra
interna ao seu estabelecimento? Não há no
artigo 8º do PL 4330/2004 nenhuma
novidade em relação à Súmula 331 do TST
ou ao disposto classicamente no artigo 511
da CLT. A “emenda” encomendada pelo
deputado é inútil.20
A situação de hoje (Súmula 331 do TST)
e de amanhã (PLC 30/2015) é simples,
embora grave e perversa: o trabalhador
empregado do tomador dos serviços
(contratante) trabalha lado a lado com o
empregado da contratada; ambos são
empregados celetistas, mas o primeiro terá
patamar remuneratório superior ao do
segundo, vez que seus sindicatos são
distintos, um mais atuante e comprometido
do que o outro.
Além de reduzir gastos o tomador dos
serviços terceirizados consegue prejudicar
sensivelmente a atuação dos sindicatos
representativos dos interesses dos seus
empregados, pois o fenômeno da
terceirização, conforme exposto, fragmenta
Pouco crível que tenham pretendido as elites
autoras do texto apenas repetir o óbvio. Pode ser (o
tempo dirá) que se trate de uma estratégia para
forçar uma interpretação conservadora (que não é
conforme a Constituição da República) contra a
estratégia protetiva de aplicação do direito que
certamente virá do TST.
20

a classe trabalhadora21 ao permitir e forçar
a coexistência de diversos sindicatos, com
patamares
remuneratórios
também
diversos, em um mesmo espaço laborativo.
O problema se irradia para todo o
Direito do Trabalho, pois este ramo jurídico
especializado necessita da existência de um
sindicato forte e atuante, com a classe
trabalhadora coesa e organizada, para que
sua estrutura possa prevalecer sobre os
interesses do capital. Sindicatos fracos
impõem fragilidades ao Direito do
Trabalho.
Observe-se ainda que, na prática, a
interposição
normalmente
enseja
a
contratação de prestação laborativa menos
especializada, ao contrário do que defendem
os administradores de empresas, pois os
salários oferecidos devem ser menores do
que aqueles praticados pela tomadora dos
serviços, conforme já exposto. A
fiscalização da segurança no trabalho tende
a não ser tão efetiva, pois a responsável
primeira é a interposta empregadora,
muitas vezes despreparada ou apressada na
realização das suas tarefas. São comuns,
então, diversos acidentes envolvendo

“... a terceirização também fragmenta por fora e
por dentro a classe trabalhadora, neutralizando
conflitos coletivos. A própria dissociação entre quem
paga e quem dirige ‘tende a separar a reivindicação
salarial (...) da contestação da organização do
trabalho’. De resto, como já notamos, o terceirizado
de hoje pode se tornar o empregado direto amanhã,
e vice-versa, o que leva cada um a ambicionar ou a
temer o destino do outro”. (VIANA, 2012, p. 210).
21
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trabalhadores
“quarteirizados”.22

terceirizados

e

Máquinas e equipamentos de segunda
classe, segunda linha e segunda-mão
tendem a ser utilizados pelas interpostas,
que buscam oferecer sempre serviços mais
baratos para os tomadores dos serviços, o
que aumenta em consequência o lucro de
ambos (VIANA, 2012) em detrimento da
segurança do trabalhador.
Este é o contexto sóciojurídico básico da
terceirização de serviços e que precisa ser
compreendido pelos operadores do Direito
do Trabalho: trabalhadores em igualdade
de situação fática, que desenvolvem seu
labor no interesse direto e imediato de um
mesmo favorecido, mas com tratamento
jurídico diferenciado.
VI.

TERCEIRIZAÇÃO

ATUAÇÃO

POR

UM

E

SINDICATO:
MÍNIMO

DE

CIVILIDADE NA RELAÇÃO TRIANGULAR.

É necessário, de início, reafirmar que
“terceirização que não precariza é uma
contradição em seus próprios termos”
(VIANA, 2012, p. 212). Entretanto é
ingenuidade supor que o Brasil se verá livre
deste mal em curto ou médio prazo,
Não bastasse a terceirização, surgem e se
desenvolvem no Brasil fenômenos como a
quarteirização e quinteirização. Em ambos os casos
há, entre o trabalhador e o tomador dos seus
serviços, empresas interpostas (uma, no caso da
terceirização, duas, no caso da quarteirização, e três,
no caso da quinteirização).

sobretudo se depender da classe política
brasileira em geral. Independentemente do
resultado
da
normatização
sobre
terceirização que virá do Congresso
Nacional é (e será) possível uma nova
interpretação do sistema sindical brasileiro,
no sentido da possibilidade de igualdade da
representação coletiva de trabalhadores
terceirizados e empregados diretos do
contratante.23 Tal postura, fundamentada
constitucionalmente e em consonância com
as transformações sociais, econômicas,
políticas, normativas e interpretativas
havidas nos últimos anos, deverá solucionar
(ou pelo menos minimizar) os graves
problemas causados pela terceirização no
Brasil.
Já visto que o ponto mais relevante da
precarização de mão-de-obra decorrente da
terceirização
está
na
desigualdade
remuneratória
existente
entre
o
trabalhador empregado terceirizado e o
trabalhador
empregado
diretamente
contratado pelo tomador dos serviços
(contratante). Tal distinção precarizante se
situa predominantemente no âmbito do
Direito Coletivo do Trabalho, embora
necessariamente irradie efeitos no plano do
contrato
individual.
Os
Tribunais
Trabalhistas aplicam a regra do artigo 511
da CLT sem uma necessária percepção

22

Tal análise vale também enquanto vigente a
Súmula 331 do TST e/ou seus pontos centrais
(distinção entre atividade-fim e atividade-meio,
diferença de agregação sindical, diferença
remuneratória).
23

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de
decisão sem assistência profissional qualificada. Os artigos científicos e de opinião publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o
nosso site www.nrdc-advogados.com.

© NRDC - Escritório de Advogados 2016
22

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

sobre as evoluções sociais e normativas
havidas nos últimos anos, com destaque
para a Constituição da República
promulgada em 1988.24 São hoje distintos
os sindicatos representativos da categoria
dos trabalhadores terceirizados e da
categoria dos empregados do tomador, o
que em síntese justifica economicamente a
terceirização.
Uma releitura do sistema sindical é
possível e urgente no Brasil e pode ser feita
tanto pela alteração e ampliação do
conceito de categoria profissional em um
ambiente jurídico de unicidade sindical25
como através do reconhecimento da
pluralidade
sindical.
Ambas
as

A CLT, em seu artigo 511, § 2º, define a categoria
profissional. Destaque para a expressão “mesma
atividade econômica ou em atividades econômicas
similares ou conexas.” O ponto de agregação é a
vinculação dos trabalhadores a empregadores que
tenham atividades econômicas idênticas, similares
ou conexas. A regra, então, é a agregação do
trabalhador ao sindicato conforme a atividade
econômica preponderante do seu empregador.
Excepcionalmente contempla a legislação brasileira
a agregação através de sindicato organizado por ofício
ou profissão. São sindicatos que agregam
trabalhadores em virtude de sua profissão,
independentemente da atuação econômica do
empregador. São os denominados sindicatos de
“categoria
diferenciada”,
como
aeronautas,
jornalistas,
médicos,
músicos,
etc.
Tais
trabalhadores serão representados por seus
sindicatos específicos independentemente daquilo a
que se dedica o seu empregador.
25 As ideias aqui lançadas referentes à ampliação do
conceito de categoria profissional também (e
melhor) atuam em um contexo de liberdade sindical
com pluralidade, mas a análise presente terá em
vista o sistema da unicidade.
24

possibilidades interpretativas serão aqui
apresentadas em síntese.26
Inicialmente os efeitos dos novos
contornos da subordinação jurídica nas
relações sindicais.
Embora a subordinação seja hoje
reconhecida como o elemento fáticojurídico mais significativo na distinção
entre relações de trabalho sem vínculo
empregatício e emprego, não faz referência
a CLT aos seus termos no artigo 3º, que fixa
“dependência” como requisito para a
caracterização da figura do empregado.
Assim sendo há espaço interpretativo
amplo para que se reconheça a dependência
prevista na norma básica celetista tanto
como subordinação clássica quanto como
objetiva,
integrativa,
reticular
ou
estrutural. Fato inconteste é, entretanto,
que tal debate não tem sido suficientemente
estendido ao Direito Coletivo do Trabalho,
embora possa haver influência de seus
resultados
fáticos
no
âmbito
do
sindicalismo brasileiro, conforme será visto.
A análise é relativamente simples: a relação
de emprego clássica se ampliou através dos
novos conceitos de subordinação, devendo
tal ampliação repercutir positivamente nos
critérios de agregação do trabalhador ao
sindicato (“enquadramento sindical”).

Sobre o assunto ver ALVES, Amauri Cesar.
Pluralidade
Sindical:
nova
interpretação
constitucional e celetista. São Paulo: LTr., 2015.
26
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Inicialmente a subordinação objetiva,
que antecede às demais perspectivas que
são desenvolvidas atualmente no âmbito do
Direito do Trabalho como critério
distintivo entre trabalho e emprego. Paulo
Emílio Ribeiro de Vilhena (1999) já
destacava o seguinte em sua obra “Relação
de Emprego: estrutura legal e supostos”:
“A subordinação, elementarmente,
parte da atividade, e se concentra na
atividade. Seu exercício, porém,
implica intercâmbio de condutas,
porque essa atividade consuma-se por
pessoas que se congregam, que se
organizam e que compõem um quadro
geral de ordem e de segurança no
processo da produção de bens e/ou
serviços.
(...)
Patenteia-se com isso que a integração
(ou inserção) na empresa não se dá na
pessoa do trabalhador, mas na de sua
atividade. Dá-se o acoplamento da
atividade do prestador na atividade da
empresa.
(...)
Não se contrata a subordinação, mas a
prestação de serviços, que se
desenvolve subordinadamente ou não.
(...)
Tem-se, pois, conceitualmente, a
subordinação como a participação
integrativa
da
atividade
do
trabalhador na atividade do credor de
trabalho.”

Percebe-se o destaque para a atividade
laborativa como essencial para a fixação da
subordinação jurídica objetiva, com pouca
relevância para as pessoas de empregado e
empregador.
Ora, se hoje quem desenvolve parte
substancial da atividade empresarial na
“fábrica-mínima” pode não ser o
empregado diretamente por ela contratado,
então é importante repensar a ideia de
categoria profissional. A subordinação
objetiva pode, em diversas situações
fáticas, exigir uma nova compreensão da
agregação do trabalhador ao sindicato, que
não mais considere essencial a figura do
empregador, mas, sim, as atividades básicas
desenvolvidas por diversos trabalhadores
em um mesmo contexto produtivo.
A realidade social que ensejou a
construção da regra legal celetista de
“enquadramento” não é mais a mesma de
hoje. Em certo sentido, o empregador tende
a perder centralidade no sistema pósfordista ou de especialização flexível, pois
boa parte das atividades essenciais de
diversas empresas foi distribuída para
outras tantas (terceirizadas), que parcelam
as tarefas necessárias à concretização do
empreendimento. O trabalho se fragmenta
na medida em que as atividades são postas
sob a responsabilidade de diversos
fornecedores de mão-de-obra (interpostos).
Na terceirização o trabalhador não
produz diretamente para o seu empregador,
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mas para um contratante deste (tomador
dos serviços), que é quem se apropria, em
última análise, da mão-de-obra da pessoa
natural.
Sendo assim não é mais
possível fixar o ponto de agregação do
trabalhador ao sindicato (enquadramento
sindical) somente pela vinculação a certo
tipo de empregador, de acordo com o que
ele desenvolve, mas sim, também e
principalmente, pela percepção de quem é o
destinatário final da atividade entregue,
verificada a circunstância fática, in casu,
com aplicação do conceito de subordinação
objetiva.
A similitude de condições de vida oriunda
da profissão ou trabalho em comum, em
situação de emprego na mesma atividade
econômica ou em atividades econômicas
similares ou conexas pode ser vista de
acordo com o que empreende aquele que
fixa a atividade cotidiana do trabalhador, e
que dela se vale, em última análise,
independentemente de quem seja o
empregador direto. Assim, a agregação do
trabalhador terceirizado deve se dar
conforme a atividade preponderante do
tomador dos seus serviços (contratante),
destinatário final da atividade entregue, e
não de seu empregador formal. Afinal, na
terceirização a mão-de-obra é empregada
(aplicada) no estabelecimento do tomador
dos serviços. A situação de emprego diz
respeito à atividade econômica de quem se
apropria do trabalho do empregado
terceirizado.

É também importante neste contexto a
ideia de subordinação estrutural. O
Professor Maurício Godinho Delgado, com
particular
acuidade,
reformulou
recentemente, no sentido da necessária
ampliação, seu conceito de subordinação
jurídica. Para o citado autor a
subordinação pode se revelar no plano dos
fatos tanto em sua conformação clássica,
que pressupõe ordens diretas quanto ao
modo da prestação laborativa, quanto em
sua forma estrutural.
“Estrutural
é,
finalmente,
a
subordinação que se expressa pela
inserção do trabalhador na dinâmica do
tomador
de
seus
serviços,
independentemente de receber (ou não)
suas ordens diretas, mas acolhendo,
estruturalmente, sua dinâmica de
organização e funcionamento. Nesta
dimensão da subordinação, não
importa que o trabalhador se
harmoniza (ou não) aos objetivos do
empreendimento, nem que receba
ordens diretas das específicas chefias
deste: o fundamental é que esteja
estruturalmente vinculado à dinâmica
operativa da atividade do tomador de
serviços.” (DELGADO, 2011. p. 294).
Percebe-se o destaque para a vinculação
do trabalhador à dinâmica operativa do
tomador de serviços como essencial para a
fixação da subordinação jurídica estrutural,
com pouca relevância para as pessoas de
empregado e empregador.
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Ora, se hoje quem desenvolve parte
substancial da atividade empresarial na
“fábrica-mínima” pode não ser o
empregado diretamente por ela contratado,
pois o modelo não é mais o de estruturação
fordista, então é importante repensar a
ideia de categoria profissional, repita-se. A
subordinação estrutural pode, em diversas
situações fáticas, exigir uma nova
compreensão da agregação do trabalhador
ao sindicato, que não mais considere
essencial a figura do empregador e suas
ordens diretas, mas, sim, a inserção do
trabalhador na dinâmica do tomador dos
seus serviços.

laborativa, e não de seu empregador
formal. Afinal, na terceirização a mão-deobra
é
empregada
(aplicada)
no
estabelecimento do tomador dos serviços. A
situação de emprego diz respeito à
atividade econômica de quem se apropria
do trabalho do empregado terceirizado.

Não é mais possível fixar a agregação do
trabalhador ao sindicato somente pela
vinculação a certo tipo de empregador, de
acordo com o que este desenvolve, mas sim
pela percepção de quem é o destinatário
final da atividade entregue, verificada a
circunstância fática, in casu, com aplicação
do conceito de subordinação estrutural.

“A expressão subordinação reticular foi
originalmente proposta por José
Eduardo de Resende Chaves Júnior e
Marcus Menezes Barberino Mendes.
De acordo com ela, esse pressuposto
não poderia mais ser visto apenas sob o
prisma jurídico. Indispensável a sua
ampliação para o aspecto econômico,
visando-se, com ela, a ampliação do
alcance das normas trabalhistas.
Chaves Júnior explica que a nova
organização produtiva concebeu a
empresa-rede, que se irradia por meio
de um processo de expansão e
fragmentação, que, por seu turno, tem
necessidade de desenvolver uma nova
forma correlata de subordinação: a
reticular. Ou seja, o modelo atual
apresenta empresas interligadas em
rede, que no final dessa cadeia irão
beneficiar uma empregadora. A partir

A similitude de condições de vida oriunda
da profissão ou trabalho em comum, em
situação de emprego na mesma atividade
econômica ou em atividades econômicas
similares ou conexas pode ser vista de
acordo com quem fixa, estruturalmente, a
dinâmica de organização e funcionamento
da prestação laborativa entregue. Assim, a
agregação do trabalhador terceirizado deve
se dar conforme a atividade preponderante
do tomador dos seus serviços (contratante),
que é quem fixa a dinâmica da prestação

Por fim a subordinação reticular e seus
reflexos na agregação do trabalhador ao
sindicato.
Sobre o tema “subordinação
reticular”, originalmente proposto por José
Eduardo de Resende Chaves Jr., os
esclarecimentos de Luiz Otávio Linhares
Renault e Dárlen Prietsch Medeiros:
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daí, tem-se que, havendo subordinação
econômica entre a empresa prestadora
de serviços e a tomadora, esta seria
diretamente
responsável
pelos
empregados daquela, configurando a
subordinação estrutural reticular.”
(RENAULT; MEDEIROS, 2011. p.
183).
Percebe-se o destaque para a irradiação
de poder econômico de uma empresa sobre
outra e, consequentemente, sobre os
empregados desta, e não mais na relação
formal jurídica bilateral entre empregado e
empregador.
Ora, se hoje quem desenvolve parte
substancial da atividade empresarial na
“rede” não é mais empregado diretamente
contratado pela empresa tomadora, mas,
sim, trabalhador vinculado a empresa
prestadora de serviços (terceirizado), então
é importante repensar a ideia de categoria
profissional. A subordinação reticular pode,
em diversas situações fáticas, exigir uma
nova compreensão da agregação do
trabalhador ao sindicato, que não mais
considere essencial a figura do empregador,
mas, sim, o aspecto econômico da
interligação fática.
Enfim, a similitude de condições de vida
oriunda da profissão ou trabalho em comum,
em situação de emprego na mesma atividade
econômica ou em atividades econômicas
similares ou conexas pode ser vista de
acordo com quem se apropria direta e

finalmente, no âmbito da rede de empresas,
da prestação laborativa entregue. Assim, a
agregação do trabalhador terceirizado deve
se dar conforme a atividade preponderante
do tomador dos seus serviços (contratante),
que é quem se apropria diretamente da
prestação laborativa entregue no âmbito da
rede de empresas, e não de seu empregador
formal.
Um óbice à presente linha interpretativa
pode ser lançado pelo leitor atento: se
trabalhadores
terceirizados
embora
indiretamente
contratados
são
estruturalmente (ou por subordinação
reticular,
integrativa,
objetiva)
subordinados ao tomador dos seus serviços
(contratante), então são empregados deste,
e não de quem é seu empregador formal
(contratada). Tal possibilidade está
suficientemente contemplada pela doutrina
brasileira, sobretudo como decorrente do
reconhecimento da “terceirização ilícita”,
nos termos da Súmula 331 do TST. Seria
então desnecessária qualquer releitura do
conceito de categoria profissional para
garantir direitos sindicais em isonomia
entre
trabalhadores
terceirizados
e
empregados diretos. Ocorre que a
comprovação jurídica (e judicial) de cada
vínculo direto demandaria uma profusão de
processos (regra geral individuais), o que
nem sempre garante a esperada justiça nos
casos concretos. Ademais, tal interpretação
ainda depende da aplicação da Súmula 331
do TST, que provavelmente não será
mantida por muito tempo. A releitura do
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conceito de categoria profissional, em
consonância com aspectos objetivos da
subordinação
jurídica,
pode
levar,
imediatamente e sem exclusões injustas, a
resultados mais efetivos no plano da
igualdade remuneratória, por aplicação das
regras autônomas advindas de sindicatos
com melhor capacidade negocial coletiva.
Ademais, há forçosamente a ampliação da
base de representação, que pode, também,
concorrer para maior efetividade do ente
coletivo obreiro.
Por fim a pluralidade sindical, que
permitirá à classe trabalhadora a escolha da
melhor representação.
A liberdade sindical, nos termos
preconizados na Convenção 87 da OIT, tem
ampla previsão normativa no direito
interno brasileiro em âmbito constitucional,
inobstante a regra da unicidade prevista no
inciso II do artigo 8º da Constituição da
República, sendo que sua aplicação e
produção de efeitos não depende de regras
infraconstitucionais e não se limita ou reduz
em decorrência destas.27
Antes de iniciar a análise específica dos
efeitos decorrentes da liberdade sindical no
âmbito da terceirização é importante
ressalvar que os sindicatos brasileiros
devem afirmar tal valor na prática,
principalmente pela consagração de direitos
Sobre o tema ver ALVES, Amauri Cesar.
Pluralidade
Sindical:
nova
interpretação
constitucional e celetista. São Paulo: LTr., 2015.
27

por criatividade autônoma. Não deve a
liberdade
sindical
com
pluralidade
significar perdas ou supressão de direitos
por intermédio de uma “mais livre” ou
“mais ampla” negociação coletiva, que
continua restrita à observância ao princípio
da adequação setorial negociada.28 Há a
necessidade, sempre, de se igualar as forças
entre capital e trabalho para que a
liberdade sindical plena possa construir e
não destruir direitos. Liberdade, por si só,
não garante direitos, e deve ser vinculada a
instrumentos que possibilitem ao sindicato
atuação em igualdade de condições
negociais com o capital.
Duas são, basicamente, as possibilidades
de compreensão da liberdade sindical e, de
acordo com cada uma delas, os efeitos
jurídicos decorrentes: inconstitucionalidade
da norma constitucional do inciso II do
artigo 8º ou interpretação restritiva do
O princípio da adequação setorial negociada, com
base na doutrina de Maurício Godinho Delgado
(2013) oferece um critério de harmonização entre as
regras jurídicas oriundas da negociação coletiva e as
regras originárias da legislação heterônoma estatal.
A pergunta básica é: em que medida as normas
autônomas juscoletivas podem se contrapor às
normas imperativas estatais? A resposta consagra o
princípio. As normas negociadas coletivamente
prevalecem sobre as heterônomas se observados dois
critérios: 1) quando as normas autônomas
implementam um padrão salarial superior ao padrão
geral heterônomo; 2) quando as normas autônomas
transacionam parcelas de disponibilidade apenas
relativa e não de indisponibilidade. Importante
destacar que a renúncia a direitos trabalhistas é
inaceitável na negociação coletiva. Normas
indisponíveis são as constitucionais (nas quais não
há ressalva) e as concernentes à saúde e à segurança
do trabalhador.
28
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alcance da unicidade sindical apenas para a
revelação do sindicato mais representativo.
Ambas as possibilidades interpretativas e
seus efeitos práticos no contexto da
terceirização serão aqui analisados. Em
todas as estratégias o primeiro pressuposto
será a maior amplitude do princípio da
liberdade sindical, aqui compreendida como
direito
fundamental
do
cidadão
trabalhador, individual e coletivamente
considerado, que garante ao seu ente
representativo atuação autônoma face ao
Estado e ao empregador, competindo aos
representados a definição de seu âmbito de
atuação e sua estruturação interna.
Também são pressupostos a ratificação dos
termos elementares da liberdade sindical
por força de tratados internacionais de
direitos humanos pelo Brasil e a sua
consagração como direito fundamental de
consequente aplicabilidade imediata no
contexto da normatividade dos princípios
constitucionais.
Em apertada síntese afirma-se a
inconstitucionalidade
da
regra
constitucional do inciso II do artigo 8º em
face do disposto em seu caput e inciso I.
Para tal compreensão é necessário ter como
pressuposto a existência, no seio da
Constituição da República, de uma
hierarquia normativa, sendo o princípio da
liberdade sindical norma jurídica de grau
superior à regra da unicidade, resolvendo-se
tal contradição pelo reconhecimento de sua
inconstitucionalidade. A regra da unicidade
seria norma constitucional meramente

formal que, em confronto com a norma
constitucional material da liberdade
sindical, seria inconstitucional.
Também
possível
argumentar
a
aplicabilidade direta e imediata do direito
fundamental de liberdade sindical, que não
pode ser limitado em seu conteúdo essencial
mas pode ser ponderado em face da regra
da unicidade. A ideia aqui, ao contrário da
anterior, é a preservação da integridade do
Texto Constitucional. A colisão entre
normas
constitucionais
poderia
ser
resolvida por ponderação ou por
interpretação
tópico-sistemática.
No
primeiro caso, em uma dada situação
juscoletiva envolvendo sindicatos o
intérprete,
por
ponderação,
poderá
restringir o alcance da regra da unicidade
(artigo 8º, inciso II, da Constituição da
República), pois tal medida limitadora seria
adequada, necessária e razoável tendo em
vista a importância do interesse consistente
em liberdade sindical (artigo 8º, caput e
inciso I, da Constituição da República).29 O
resultado da limitação da norma
constitucional da unicidade será sua
aplicação para a definição do sindicato mais
representativo em um cenário de
pluralidade sindical. No segundo caso a
melhor
interpretação
das
normas
O problema de tal compreensão fundada em
ponderação, que parte do pressuposto de não haver
hierarquia entre normas constitucionais, é que em
outra situação concreta o julgador poderá, em tese,
afirmar a unicidade e limitar o direito fundamental
de liberdade sindical, desde que tal medida se-lhe
afigure proporcional.
29
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constitucionais em colisão será sempre a
que consagra os princípios em patamar
superior às regras, ainda que não possa,
neste plano, haver supressão de um pelo
outro. Assim, a liberdade sindical,
enquanto princípio, prevalece sobre a regra
da unicidade, sendo ambas preservadas
internamente ao Texto Constitucional,
havendo restrição do seu alcance à fixação
do sindicato mais representativo.
Tais constatações, qualquer que seja a
estratégia interpretativa, exigem uma nova
leitura
do
sistema
brasileiro
de
representação sindical e, especificamente,
do modelo jurídico de terceirização adotado
no Brasil.
O sistema jurídico coletivo sindical
brasileiro é o da liberdade sindical ampla,
que pressupõe o direito de constituir
organizações
conforme
escolha
dos
interessados. As normas jurídicas estão
consagradas no artigo 2 da Convenção 87
da OIT; na alínea “a” do item 1 do artigo 8º
do Pacto Internacional dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais, da ONU; e
no artigo 8º, caput e inciso I da Constituição
da
República,
não
obstando
tal
compreensão a regra de seu inciso II.
“Art. 2 – Os trabalhadores e os
empregadores, sem distinção de
qualquer espécie, terão direito de
constituir, sem autorização prévia,
organizações de sua escolha, bem como
o direito de se filiar a essas

organizações, sob a única condição de
se conformar com os estatutos das
mesmas.” (OIT, 2013).
“a) O direito de toda pessoa de fundar
com outras, sindicatos e de filiar-se ao
sindicato de escolha, sujeitando-se
unicamente
aos
estatutos
da
organização interessada, com o
objetivo de promover e de proteger seus
interesses econômicos e sociais. O
exercício desse direito só poderá ser
objeto das restrições previstas em lei e
que sejam necessárias, em uma
sociedade democrática, no interesse da
segurança nacional ou da ordem
pública, ou para proteger os direitos e
as liberdades alheias;” (BRASIL,
1992).
“Art. 8º É livre a associação
profissional ou sindical, observado o
seguinte:
I - a lei não poderá exigir autorização
do Estado para a fundação de
sindicato, ressalvado o registro no
órgão competente, vedadas ao Poder
Público a interferência e a intervenção
na organização sindical;
II - é vedada a criação de mais de uma
organização sindical, em qualquer
grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma
base territorial, que será definida pelos
trabalhadores
ou
empregadores
interessados, não podendo ser inferior à
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área de um Município;” (BRASIL,
1988).
Consequência lógica e jurídica é a
inaplicabilidade, tal como hoje fixada, da
regra da unicidade sindical no direito
brasileiro como restrição à liberdade
sindical com pluralidade. É imperativa a
releitura, constitucional, das regras
celetistas de agregação do trabalhador ao
sindicato (“enquadramento sindical”). A
regra do artigo 511 da CLT deve ser
interpretada à luz do Texto Constitucional
democrático de 1988, e não o contrário:
“Art. 511. É lícita a associação para
fins de estudo, defesa e coordenação dos
seus
interesses
econômicos
ou
profissionais de todos os que, como
empregadores, empregados, agentes ou
trabalhadores
autônomos
ou
profissionais
liberais
exerçam,
respectivamente, a mesma atividade ou
profissão ou atividades ou profissões
similares ou conexas.
§ 1º A solidariedade de interesses
econômicos dos que empreendem
atividades idênticas, similares ou
conexas, constitui o vínculo social
básico que se denomina categoria
econômica.
§ 2º A similitude de condições de vida
oriunda da profissão ou trabalho em
comum, em situação de emprego na
mesma atividade econômica ou em
atividades econômicas similares ou
conexas, compõe a expressão social

elementar
compreendida
como
categoria profissional.
§ 3º Categoria profissional diferenciada
é a que se forma dos empregados que
exerçam
profissões
ou
funções
diferenciadas por força de estatuto
profissional
especial
ou
em
consequência de condições de vida
singulares.
§ 4º Os limites de identidade,
similaridade ou conexidade fixam as
dimensões dentro das quais a categoria
econômica ou profissional é homogênea
e a associação é natural.” (BRASIL,
2013).
Vale lembrar que a OIT admite que a
ordem jurídica de cada país, mantendo
observância à Convenção 87, estabeleça
conceitos para o agrupamento sindical (por
profissão, por ramo, por atividade). É
possível, então, criar definições de sistemas
de agregação na organização das
associações de base (sindicatos) e ainda
assim preservar a liberdade sindical
preconizada na ordem internacional.
(LOGUERCIO, 2000, p. 237). No caso
brasileiro as definições constam da CLT em
seu artigo 511, em interpretação conforme o
disposto no artigo 8º, caput e inciso I da
Constituição da República.
Possível e necessário implementar,
doravante, uma releitura da CLT (artigo
511), à luz deste contexto normativo
constitucional de pluralidade sindical, que
traz aos empregadores e trabalhadores
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diversas possibilidades de construção da
representação coletiva: atividade, profissão,
profissões similares, profissões conexas,
profissões ou funções diferenciadas por
força de estatuto próprio, empresa,
categoria
econômica
e
categoria
profissional, competindo aos interessados,
inclusive trabalhadores terceirizados, a
definição da estrutura sindical pela
aplicação dos diversos pontos de agregação.
Em verdade, em um modelo de organização
sindical plural será mais relevante a
atuação do sindicato do que a sua
estruturação básica, conforme entende
Antônio Álvares da Silva:
“A forma de organização é assunto que
hoje se relega à liberdade sindical,
conforme recomendação da Convenção
87 da OIT. O importante é que seja
livre para constituir-se e para atuar.
Portanto, num regime de pluralismo,
onde cada sindicato lutará para
adquirir a maior expressividade e
representação, importa menos o modo
de formação e mais a forma de atuação.
Só sobreviverão os que prestarem
melhores serviços.” (SILVA, 1990, p.
34).
Assim, aqueles trabalhadores que
optarem pela agregação em torno da
categoria profissional deverão se inserir em
um mesmo contexto de atividade
econômica, independentemente de quem
seja seu empregador, desde que envolvidos
em uma mesma situação socioeconômica

básica, aplicável, neste caso, o conceito
aqui proposto de categoria profissional. Por
categoria profissional, nestes termos, podese compreender o critério de agregação do
trabalhador ao sindicato cujo núcleo é a
prestação laborativa no interesse direto e
imediato de um mesmo sujeito que se
apropria, direta ou indiretamente, da
disposição de trabalho, independentemente
de ser ou não empregador.
O que se deve compreender, para que se
fixe a agregação por categoria profissional,
não é mais quem é o empregador. O que se
deve buscar é quem se aproveita,
essencialmente,
da
força
produtiva
entregue. O ponto de agregação decorre de
se identificar para quem o trabalho é
entregue em essência e não quem é
empregador direto. Portanto, todo e
qualquer trabalhador (terceirizado ou
diretamente contratado) que se insere em
um mesmo contexto socioeconômico de
prestação laborativa no interesse direto ou
indireto daquele que se aproveita de seu
trabalho pode optar por constituir
representação por categoria profissional
idêntica.
Importante destacar que não há
necessidade
de
qualquer
alteração
normativa,
constitucional
ou
infraconstitucional,
para
que
se
compreenda tal agregação por categoria
profissional, que, na prática, é apenas
evolução interpretativa do disposto no
artigo 511 da CLT em resposta e em
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atenção às múltiplas possibilidades de
interpretação do disposto no artigo 3º da
CLT e à reestruturação produtiva pósfordista.
A “situação de emprego na mesma
atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas” prevista
na CLT significa, hoje, repita-se, não mais
agregação por vinculação a um único
empregador, mas, sim, pela identificação de
quem se aproveita, em essência, da
prestação
laborativa
entregue.
É
importante destacar, ainda, que a
agregação por categoria profissional em tais
termos independe da ideia de pluralidade
sindical,
pois
mesmo
a
atuação
interpretativa conservadora atual sobre a
vigência do critério de unicidade permite
sua aplicação às situações concretas,
bastando a ampliação do conceito com
nova leitura do artigo 511 da CLT.
Márcio Túlio Viana recentemente
concluiu de modo parecido com o aqui
exposto, embora com fundamentação
diferente:
“Basta lembrar que, quando a CLT fez
a categoria profissional corresponder à
econômica, foi por concluir que as
pessoas que trabalham num mesmo
ramo de atividade empresarial se unem
por laços de solidariedade. Ora: no caso
dos terceirizados que ficam longo
tempo na mesma empresa tomadora,
esses laços se formam com o pessoal

que está ali, e não com os outros
terceirizados, que eles nem conhecem.”
(VIANA, 2015).
Em todos e em qualquer dos critérios de
agregação não há exclusividade da
representação, podendo coexistir, a critério
dos trabalhadores, múltiplos sindicatos
representativos em uma mesma base e em
concorrência. A presente conclusão decorre
do cenário de pluralidade sindical
possibilitado pela liberdade sindical em
decorrência da inconstitucionalidade ou da
inaplicabilidade (nos termos atuais) da
regra do inciso II do artigo 8º da
Constituição da República.
Os avanços havidos no Direito,
sobretudo no campo dos princípios, bem
como as transformações sociais das últimas
duas
décadas, devem
iluminar
a
interpretação das regras constitucionais e
infraconstitucionais sobre as relações
sociocoletivas, conforme já exposto.
Normas constitucionais insculpidas nos
artigos 1º, incisos III e IV; 5º caput e incisos
XVII, XXII e XXIII; 7º caput e incisos
XVII, XXVI e XXVII; 8º caput e incisos I,
II e VI; além dos artigos 170, inciso IV e
193 não podem ser olvidadas pelo intérprete
no momento de aplicação da regra
trabalhista nos mais diversos contextos de
contratação de trabalho terceirizado.
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VII. CONCLUSÃO.
Visto então que a terceirização é uma
estratégia
empresarial
precarizante
aplicada em diversos países capitalistas,
com destaque negativo para a atual
situação brasileira. Por se referir, em última
análise, à relação empregatícia deve a
situação ser tratada pelo Direito do
Trabalho, com ênfase na centralidade do
Texto Constitucional de 1988.
A Súmula 331 do TST não está em
conformidade com a Constituição da
República, pois agride frontalmente o
disposto nos artigos 48 (e seguintes), 2º e 5º
caput, além de ser desnecessária em face do
já previsto pela Lei 6.019/1974. Também é
imperioso concluir que o PL 4330/2004
(PLC 30/2015) não está em conformidade
com a Constituição da República, por
contrariedade ao disposto em seus artigos
1º, incisos III e IV, e 5º caput, além de ser
desnecessário em face do já previsto pela
Lei 6.019/1974.
Não obstante as conclusões supra, é
cediço que a situação da terceirização no
Brasil não se resolverá em termos de
inconstitucionalidade ou desnecessidade de
novo regramento. É necessário, então,
estabelecer diferenciação entre atividadefim e atividade-meio de uma sociedade
empresária contratante (tomadora) de
serviços terceirizados. O argumento
empresarial de que a atividade produtiva é
dinâmica, e o que é meio hoje pode ser fim

amanhã não é empecilho à diferenciação
entre atividade-meio e atividade-fim, nos
termos aqui propostos. A análise é sempre
do caso concreto, em cada momento e local
de terceirização, sendo facilmente aplicável
o conceito às mais diversas situações
fáticas. Não se trata de conceito fechado,
mas, sim, de ideia que se amolda a todos os
casos de acordo com a realidade vivenciada.
Infelizmente trabalhadores em igualdade
de situação fática, que desenvolvem seu
labor no interesse direto e imediato de um
mesmo favorecido, recebem hoje e
provavelmente
no
futuro
próximo
tratamento jurídico injustificadamente
diferenciado. Tal situação favorece a
precarização da mão-de-obra, não sendo
possível reconhecer terceirização que se dê
em conformidade com princípios básicos da
República. Não sendo esta, entretanto, a
conclusão da maioria da doutrina e da
jurisprudência é necessária uma estratégia
protetiva, que necessariamente partirá de
uma melhor atuação dos sindicatos no país.
A “situação de emprego na mesma
atividade econômica ou em atividades
econômicas similares ou conexas” prevista
na CLT significa, hoje, repita-se, não mais
agregação por vinculação a um único
empregador, mas, sim, pela identificação de
quem se aproveita, em essência, da
prestação
laborativa
entregue.
Os
sindicatos são então conclamados a assumir
papel de destaque no cenário da
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terceirização, pois cabe a eles garantir, na
prática, dos males o menor.
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mínimos históricos. Tão baixas estiveram as
taxas de juro que chegaram, pela primeira vez
na história, a atingir valores negativos. Não
obstante, o caráter oneroso do mútuo mercantil
não se coaduna com a aplicação de indexantes
negativos, já que, em diversas circunstâncias,
tal
resultaria
na
subversão
daquela
onerosidade, na medida em que seria o Banco a
pagar ao seu Cliente o crédito que lhe
concedeu… Seria caso para dizer (na esteira de
Jamie Uys) “os deuses devem estar loucos”…

CATARINA BORGES DA
PONTE
Mestre em Direito
Advogada
"O IMPACTO DA NEGATIVIDADE
DOS INDEXANTES NOS CONTRATOS
DE CRÉDITO - PACTA SUNT
SERVANDA "
Após um período de assumida hibernação, o
crédito à habitação volta a estar no top dos
objetivos da Banca, o que se repercutiu num
acordar paulatino do mercado imobiliário,
também fomentado pelas taxas de juros em

Contudo, pacta sunt servanda… Ou será que
a natureza da figura jurídica subjacente ao
mútuo bancário (ou mesmo a sustentatibilidade
do mercado financeiro) será suficiente para
derrubar aquele princípio geral?
Quando as taxas Euribor iniciaram a sua
descida a pique, veio o Banco de Portugal,
através da sua Carta Circular 26/2015/DSC, de
30/03/2015, reiterar o princípio pacta sunt
servanda, defendendo que deve ser respeitado o
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 240/2006, de 22 de
Dezembro (aplicável aos contratos de crédito
para aquisição, construção e realização de obras
em habitação própria permanente, secundária
ou para arrendamento e para aquisição de
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terrenos para construção de habitação própria),
onde se estipula que o indexante de referência
dos contratos de crédito resulta do “cálculo da
média aritmética simples das cotações diárias do
mês anterior ao período de contagem de juros”.
Mais informou aquela Edilidade que os Bancos
poderiam compensar eventuais perdas através
de instrumentos financeiros derivados, a
contratar com os seus clientes. E neste
contexto, diversas foram as decisões desta
Entidade que forçaram os Bancos a aplicarem
uma taxa negativa aos créditos em curso.
Não obstante, aquela posição não se
coadunaria com o facto de todas a taxas
Euribor (a 1, 3 e 6 meses) virem a atingir
valores negativos e assim permanecerem por
tempo indeterminado. O problema surge
quando “mais com menos dá menos”, ou seja,
quando o spread não compensa o valor negativo
da Euribor, caso em que, a cumprir-se
textualmente
o
contrato,
haveria,
efetivamente, valores a pagar pelo Banco ao seu
Cliente, pelo crédito que lhe concedeu (já que
não existe qualquer cláusula contratual que
estipule um limite ou uma válvula de escape
para estes cenários). Perante esta realidade,
veio o Governador do Banco de Portugal
pugnar junto do Ministério das Finanças, em
assumido contrassenso com a Carta-Circular
supra mencionada, que se aplique um
indexante igual a “zero” nos contratos em vigor
e se cobre o spread (independentemente daquela
compensação) nos contratos novos.
Naturalmente, e sem que a maioria dos
Clientes se apercebesse, os Bancos passaram a
aplicar uma taxa “igual a zero” sempre que a
taxa Euribor aplicável ao contrato em causa
esteja negativa. Aos leigos talvez pareça que
também assim se fere a onerosidade do

contrato, uma vez que o Banco não recebe
qualquer valor referente à taxa Euribor. No
entanto, o Banco recebe o spread e talvez este
cenário justifique a aplicação de spreads mais
elevados, em contratos novos ou mesmo, “como
quem não quer a coisa”, em sede de aditamento
contratual, por ocasião de uma reestruturação
financeira, ou de uma alteração contratual de
outro foro qualquer.
Sobre esta matéria, cumpre realçar que as
taxas Euribor são flutuantes e que, se hoje
estão negativas, amanhã poderão estar em
valores positivos exorbitantes. Motivo pelo
qual se torna perigoso aceitar cegamente todo e
qualquer spread, mesmo quando em face de
uma simulação confortável, de um crédito
pagável com pouco esforço financeiro. Com
efeito, poderá essa simulação ser feita com base
na premissa de uma Euribor negativa – leia-se:
igual a zero – ou residual. Essa premissa é
claramente falaciosa, quando baseada numa
realidade que se adivinha transitória.
Convirá, ainda, alertar para a necessidade
acrescida de atenção às cláusulas que
eventualmente possam ser inseridas em
aditamentos contratuais de contratos em vigor,
que permitam alterar a forma de cálculo do
indexante.
Note-se que foram preparadas algumas
propostas de lei sobre esta matéria, sem que,
contudo, chegassem a bom porto, pelo que
permanecemos num vazio legal… O assunto
ficou discretamente esquecido, o que poderá
abrir caminho para inúmeras batalhas judiciais.
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Transferência de Embarcação; i) Modalidades
do Seguro; j) Retribuição; k) Faltas; l)
Subsídio de Natal; m) Formação Profissional;
n) Falecimento do Tripulante; o) Cessação do
Contrato.

I. DELIMITAÇÃO DO CONCEITO
A marinha mercante abrange o conjunto de
organizações, pessoas e recursos dedicados às
atividades marítimas, fluviais e lacustres de
âmbito civil e compreende os ramos da marinha
de comércio (vocacionada para as atividades
económicas de transporte de passageiros e de
carga, através do mar, rios, lagos e canais),
marinha de recreio (desporto náutico e
atividades recreativas) e marinha de pesca
(direcionada para as atividades da pesca).

Paulo Cunha
Jurista
Mestre em Direito
"CONTRATO DE TRABALHO A
BORDO DAS EMBARCAÇÕES DE
PESCA "
Sumário: I. Delimitação do Conceito; II. Breve
Caracterização do Sector; III. Especificidade
Açoriana; IV. Enquadramento Jurídico: a)
Fontes Internacionais; b) Legislação nacional;
c) Legislação Regional; d) Instrumentos de
Regulamentação Coletiva de Trabalho; V.
Algumas Especificidades do Regime: a) Formas
e Modalidades de Contrato; b) Período
Experimental; c) Local de Trabalho; d) Tempo
de Trabalho; e) Descanso Semanal; f) Descanso
Mínimo Diário; g) Trabalho Suplementar; h)

Os trabalhadores da marinha de comércio
têm a sua atividade enquadrada pela Lei n.º
146/2015, de 09 de Setembro que regula a
atividade de marítimos a bordo de navios que
arvoram bandeira portuguesa e define
“contrato de trabalho a bordo de navio” como
“aquele pelo qual um marítimo se obriga,
mediante retribuição, a prestar a sua atividade a
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bordo de navio, a outra ou outras pessoas, no
âmbito de organização e sob autoridade destas”30.
A atividade dos trabalhadores da marinha
de pesca encontra-se regulada pela Lei n.º
15/97, de 31 de maio que estabelece o regime
jurídico do contrato individual de trabalho a
bordo das embarcações de pesca e o define
como aquele “pelo qual o inscrito marítimo,
titular de cédula marítima válida, abreviadamente
designado por marítimo, se obriga, mediante
retribuição, a prestar a sua atividade profissional
a um armador de pesca, sob a autoridade e direção
deste ou do seu representante legal”31.
As definições relativamente próximas de
contrato de trabalho na marinha do comércio e
da pesca não permitem intuir de forma clara e
imediata a distinção dos respetivos regimes
enquadradores. O presente artigo de opinião
circunscreve-se aos trabalhadores da marinha
de pesca pela tradição que esta reveste na
cultura portuguesa, especificidade do respetivo
regime de contrato de trabalho, particular
vulnerabilidade do estatuto profissional e riscos
associados ao desenvolvimento do trabalho por
estes profissionais.
II. BREVE CARACTERIZAÇÃO DO
SECTOR
Dos registos nacionais relativos ao ano 2015
é possível constatar a existência de 17.536
pescadores32, 15 Organizações de Produtores e

Artigo 2.º n.º 1 alínea d) da Lei n.º 146/2015, de 09
de Setembro
31 Artigo 3.º n.º 1 da Lei n.º 15/97 de 31 de maio
32 Pessoa que exerce a sua atividade diretamente na
pesca.
30

uma frota de pesca33 de 8.054 embarcações
tendo sido capturadas 194.164 toneladas de
pescado, representando um acréscimo de 5,6%
na produção da pesca nacional34, não obstante a
limitação decorrente da redução de captura de
sardinha imposta como medida de gestão deste
recurso35. Ao invés, a Região Autónoma dos
Açores registou uma redução de pescado face ao
ano anterior com uma descarga de 8.164
toneladas36.
O número total de pescadores referido
abrange os que desenvolveram atividade ainda
que de forma sazonal ou a tempo parcial e
representa
um
acréscimo
de
4.5%
relativamente ao ano transato. Do total e
segundo a distribuição regional, a Região Norte
apresentou o maior número de pescadores
matriculados (26,0%), seguido da Região
Centro (22,3%), Região Autónoma dos Açores
com 3.151 pescadores (18,0%)37, Algarve
(16,0%), Lisboa (10,4%), Alentejo (4,0%) e, por
último, a Região Autónoma da Madeira (3,4%).
Nestes
profissionais
a
faixa
etária
predominante é a dos “35 a 54 anos” (58,8%).

Frota cujas embarcações são registadas e
utilizadas para o exercício da atividade da pesca
comercial e o uso de artes, podendo ou não estar
licenciadas, proceder a bordo à transformação do
pescado capturado e efetuar o transporte do mesmo
e seus derivados.
34 Decorrente do maior volume de captura de peixes
marinhos, sobretudo cavala e carapau, em contraste
com a diminuição da captura de atum e sardinha.
35 Vide Despachos n.º 2179-A/2015 e n.º 5119H/2015
36 Decorrente do menor volume de capturas de atum
bem como de menores quantidades de espécies como
o carapau negrão, o peixe-espada preto e o safio.
37 Vide Quadro 1
33
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Pescadores matriculados em portos nacionais (N.º) por Porto de registo e Segmento de pesca

Período de referência dos dados
2015

Porto de registo

Segmento de pesca

Portugal
Continente
Região Autónoma dos
Açores
Região Autónoma da
Madeira

Total
N.º
17.536
13.797

Águas interiores não marítimas
N.º
1.697
1.697

Águas marítimas
N.º
15.839
12.100

3.151*

0*

3.151 *

588

0

588

Nota(s):
* Número estimado
Dados relativos a 31 de dezembro de 2015
Fonte: INE

Quadro 1

Na distribuição por tipo de pesca, a Região
Norte detém a maior percentagem de inscritos
na pesca do cerco38 (50,1%) e a Região Centro,
mais de metade (51,8%) dos profissionais da
pesca do arrasto39 e dos inscritos em águas
interiores não marítimas40 (51,4%). Em 2015 a
pesca em águas interiores não marítimas
registou um acréscimo de 5,0% e a pesca do
arrasto um acréscimo de 9,4%. O número de

matrículas na pesca polivalente41 - segmento
que envolveu cerca de 70% do total de inscritos
a nível nacional - aumentou 5,2%, (a que
corresponde um acréscimo de 614 pescadores
matriculados)42. A modalidade do cerco foi o
único segmento que registou uma diminuição
do número de pescadores matriculados (-2,7%),
decorrente da atividade muito restritiva de
pesca de sardinha como já referido43.

Pesca efetuada com a utilização de ampla parede
de rede, sempre longa e alta, que largada de uma
embarcação é manobrada de maneira a envolver o
cardume e a fechar-se em forma de bolsa pela parte
inferior, de modo a reduzir a capacidade de fuga.
39
Pesca efetuada com estruturas rebocadas
essencialmente constituídas por um corpo cónico,
prolongado anteriormente por “asas” e terminando
num saco onde é retida a captura. Podem atuar
diretamente sobre o leito do mar (arrasto pelo
fundo) ou entre este e a superfície (arrasto pelágico).
40 Todas as águas doces, lênticas ou correntes à
superfície do solo e ainda as águas de transição não
submetidas à jurisdição da autoridade marítima
38

Pesca exercida utilizando artes diversificadas
como por exemplo, aparelhos de anzol, armadilhas,
alcatruzes, ganchorra, redes camaroeiras e do pilado,
xávegas e sacadas-toneiras.
42 Profissional que exerce a atividade da pesca e se
encontra inscrito numa Capitania ou Delegação
Marítima.
43 Vide Quadro 2
41
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Pescadores matriculados segundo os segmentos de pesca

Total nacional

Região Autónoma dos Açores

Total

17.536

3.151

Águas interiores não marítimas

1.697

0

Arrasto costeiro

1.073

0

Arrasto do largo

285

0

Cerco local

270

0

Cerco costeiro

1.733

0

Polivalente local

6.540

1.971

Polivalente costeiro

5.644

1.180

Polivalente largo

294

0
Nota(s):
Dados relativos a 31 de dezembro de 2015

Fonte: INE

Quadro 2

As atividades de apanha e pesca
apeada44 sem o auxílio de embarcação,
foram
geralmente
exercidas
em
complementaridade com outras atividades
económicas. Em 2015 estavam licenciados
nestas atividades 969 apanhadores de
animais marinhos45 e 234 pescadores
apeados que operaram com redes de
tresmalho-majoeiras, para a pesca de
espécies
piscícolas
demersais,
com
ganchorra de mão, para a pesca de bivalves,
ou com galheiro para a pesca de lampreia
no Rio Cávado. Em relação a 2014
verificou-se um decréscimo do número de
licenciados, quer para apanha de animais
marinhos (-4,7%) quer para a pesca apeada

(-1,7%). O número de apanhadores reduziuse nas regiões do Centro e Algarve,
enquanto no Norte, Lisboa e Alentejo
aumentaram. A pesca apeada viu o número
de pescadores reduzido em todas as regiões
exceto no Norte.
As estatísticas sobre a sinistralidade
laboral no sector da pesca em 2015 indicam
a ocorrência de 11 mortes no continente (1
na faina da pesca e 10 em naufrágios), e um
aumento do número de dias de
incapacidade resultante de um período
médio de incapacidade de 37 dias por
sinistro46.

Pescador que é autorizado a utilizar as artes de
pesca sem auxílio de embarcações no exercício da
sua atividade.
45 Pessoa que exerce a atividade de apanha com fins
comerciais, mediante registo e licenciamento para o
efeito.
44

46

Vide Quadros 3 e 4
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Acidentes de trabalho na pesca - segundo as causas
Total
N.º acidentes
de trabalho
Total nacional
Região Autónoma
dos Açores

Mortais

Naufrágio
Não
mortais

Mortais

Faina da pesca

Não
mortais

Mortais

Não
mortais

Outras causas
Mortais

Não mortais

920

11

909

10

0

1

745

0

164

62

0

62

0

0

0

56

0

6

Nota(s):
Dados relativos a 2015
Fonte: Mútuas dos Pescadores e Lusitania

Quadro 3

Acidentes de trabalho na pesca - segundo o local do acidente e causa
A bordo
Total

Elementos naturais
e atmosféricos

N.º acidentes
de trabalho
Total nacional
Região Autónoma
dos Açores

Mortais

Não
mortais

Mortais

Não
mortais

Em terra

Outras causas

Mortais

Não
mortais

Mortais

Não mortais

1 213

12

1 201

9

30

3

876

0

295

65

2

63

1

0

1

50

0

13

Nota(s):
Dados relativos a 2013
Fonte: Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social

Quadro 4

Das 8.054 embarcações registadas na
frota de pesca nacional, cerca de 97%
operam com artes fixas47 sendo que 90%
possuem um comprimento de fora a fora48
inferior a 12 m e cerca de 6,4% um
comprimento igual ou superior a 12 metros.

mesma estrutura da frota registada, sendo
as embarcações com comprimento fora a
fora inferior a 12 metros que operam com
artes fixas, o segmento mais representativo
em termos percentuais: 85,0%.
A frota de pesca encontra-se distribuída
por 45 portos de registo50 dos quais 32 estão
situados no Continente, 11 na Região
Autónoma dos Açores e 2 na Região
Autónoma da Madeira. Em 2015 foram
atribuídas 21.409 licenças de pesca51, o que

Do total de embarcações registadas
pouco mais de metade, 4.188, encontra-se
licenciada49. A frota licenciada apresenta a
Armadilha fixa, para a pesca do atum e da
sardinha (anzol, redes e armadilhas).
48 Distância, em metros, medida em linha reta da
extremidade anterior da proa até à extremidade
posterior da popa (do navio de pesca).
49 Frota de pesca cujas embarcações têm autorização
para operar com uma determinada arte de pesca,
numa zona específica e por um determinado período.
47

Local (Capitania ou Delegação Marítima) onde a
embarcação está registada.
51 Autorização para a prática da atividade de pesca
com determinada arte durante determinado período,
local, e espécie.
50
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representou, em média, 5 artes/malhagens
licenciadas por embarcação. No todo
nacional, a Região Autónoma dos Açores
foi a que viu aumentar de forma mais
significativa o número de licenças
atribuídas em 2015.
Em 2015 estavam reconhecidas 15
organizações de produtores52, com 1.696
embarcações associadas, correspondentes a
41% do total de embarcações licenciadas
em Portugal. A análise das descargas
provenientes das embarcações associadas a
organizações de produtores permite
identificar a pesca do cerco como o
segmento mais representativo destas
estruturas e a cavala, o carapau e a
sardinha como os principais volumes de
pescado fresco descarregado.
III. ESPECIFICIDADE AÇORIANA
Na Região Autónoma dos Açores o setor
das pescas é a principal fonte de exploração
do mar, constituindo uma importante fonte
de rendimentos com grande impacto social
e económico na Região. A frota de pesca é
composta maioritariamente por pequenas
embarcações (com um comprimento de fora
Toda a pessoa coletiva constituída por iniciativa
dos produtores com o objetivo de tomar as medidas
apropriadas para assegurar o exercício racional das
atividades da pesca e melhorar as condições de
venda
da
sua
produção,
promovendo,
nomeadamente, a aplicação de planos de captura,
concentração da oferta, estabilização dos preços e o
incentivo dos métodos que apoiem a pesca
sustentada, e que seja oficialmente reconhecida nos
termos da legislação comunitária aplicável.
52

a fora inferior a 14m) das quais mais de
80% são de boca aberta53 sendo mais de
90% do pescado descarregado em lota,
produto de pesca artesanal. É por este facto
classificada como de pequena escala, ou
seja, apresenta características limitativas
de autonomia e do tipo de tecnologia da
pesca que pode utilizar e portanto,
apresenta um regime de operação artesanal.
Com a exceção dos grandes atuneiros,
todas as componentes da frota exploram as
espécies demersais, sugerindo uma forte
variabilidade sazonal no regime de
operação de uma fração grande da frota em
função da combinação de algumas
características biológicas e económicas do
recurso e da pesca (combustível, pessoal,
etc.). A frota açoriana é por este motivo
também classificada como polivalente54.
Por exemplo uma pequena fração da frota
de boca aberta efetua uma pesca dirigida
aos
pequenos
pelágicos
mas
simultaneamente opera com artes de linhasde-mão ou palangre-de-fundo dirigidas a
Podemos identificar três componentes principais
na frota demersal Açoriana: a) os barcos de boca
aberta (comprimento médio de 9 a 12 m); b) os
cabinados pequenos ou médios (comprimento médio
inferior
a
14
m) e
c)
os
cabinados
grandes (comprimento médio igual ou superior a 14
m).
54 Embarcações equipadas para o uso alternativo de
duas ou mais artes de pesca, sem necessidade de
modificações significativas no arranjo do navio ou
respetivo equipamento. Neste segmento estão
incluídas todas as embarcações da pesca local e
todas as embarcações da frota costeira que não
efetuem, exclusivamente, a pesca por arrasto e a
pesca por cerco.
53
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demersais. Esta estrutura do regime de
operação
é
também
função
do
licenciamento de várias artes de pesca para
a mesma embarcação.
IV.ENQUADRAMENTO JURÍDICO
a) FONTES INTERNACIONAIS
Na abordagem a esta matéria, urge
identificar,
ainda
que
de
forma
necessariamente breve, os principais
normativos internacionais que a regulam,
dos quais se destaca: a Convenção de
Torremolinos (1977), a Convenção STCW-F
(1995),55 a Convenção n.º 188 OIT sobre o
Trabalho na Pesca (2007), a Recomendação
nº 199 da OIT sobre o Trabalho na Pesca
(2007) e algumas Diretivas comunitárias.
A Convenção de Torremolinos e o seu
Protocolo de 1993, estabelecem um regime
harmonizado de segurança para os navios
de pesca de comprimento igual ou superior
a 24 metros, definindo as regras de
construção, normas de segurança aplicáveis
e equipamentos de segurança que os devem
equipar.
A Convenção STCW-F visou reduzir a
sinistralidade durante as operações a bordo
dos navios de pesca por via da qualificação
técnica e aptidão médica do pessoal
Convenção Internacional da Organização
Marítima Internacional (OMI) sobre Normas de
Formação, Certificação e Serviço de Quartos para os
Marítimos dos Navios de Pesca de 7 de julho de
1995.
55

embarcado nos navios de pesca. As suas
disposições vinculam apenas os navios de
comprimento igual ou superior a 24 metros
e com uma potência propulsora igual ou
superior a 750 kW56, incentiva os países
subscritores a aplicarem as normas de
formação aos marinheiros dos navios com o
mesmo comprimento, mas de potência
inferior, não especificando conhecimentos
mínimos obrigatórios para os navios de
pesca de comprimento inferior a 24m.
Reconhecendo, no entanto, que a
frequência dos acidentes no mar é mais
elevada nos segmentos das pequenas
embarcações, a Organização Marítima
Internacional (OMI) incentiva os Estados
signatários a adotarem as suas próprias leis
em matéria de formação e de normas de
certificação para as respetivas tripulações.
Cientes do relevo desta Convenção e, na
impossibilidade de a União Europeia,
enquanto tal, proceder à sua ratificação,
esta autorizou os Estados-Membros a
fazerem-no individualmente, tendo a
proposta de resolução do Governo
Português n.º 9/XIII sido apreciada e
votada no passado mês de junho.
A
Organização
Internacional
do
Trabalho tem produzido um conjunto
importante de convenções internacionais
sobre o trabalho marítimo cujo objetivo
tem sido não só melhorar as condições
sociais e o exercício da atividade
Potência mecânica desenvolvida pela instalação
propulsora com a qual a embarcação está equipada.
56
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profissional no mar como também a
segurança dos marítimos, das quais se
destacam a Convenção do Trabalho
Marítimo, a Convenção n.º 188 e a
Recomendação n.º 199, ambas, sobre o
Trabalho na Pesca. A Convenção n.º 188 e a
Recomendação n.º 199 visam regular as
condições mínimas de trabalho a bordo dos
navios de pesca fixando normas mundiais
de trabalho direcionadas a todos os
pescadores, tanto os que realizam viagens
internacionais a bordo de grandes navios,
como os que operam em águas nacionais
perto da costa em pequenas embarcações.
Reuniram num só documento um conjunto
de instrumentos anteriores (datados de
1920, 1959 e 1966) que abordam as
condições de trabalho no sector pesqueiro.
Aplicam-se a todos os pescadores e navios
ou embarcações que exerçam a atividade da
pesca comercial.
A nível comunitário, destaca-se a
Diretiva n.º 2002/35/CE, de 25 de Abril, que
altera a Diretiva n.º 97/70/CE de 11 de
dezembro, que estabelece um regime de
segurança harmonizado para os navios de
pesca de comprimento igual ou superior a
24 metros; a Diretiva n.º 99/19/CE, de 18 de
Março, que altera a Diretiva n.º 97/70/CE; a
Diretiva n.º 94/57/CE, de 22 de Novembro,
relativa às regras comuns para as
organizações de vistoria e inspeção dos
navios e para as atividades relevantes das
administrações marítimas; a Diretiva n.º
93/103/CE, de 23 de Novembro, relativa às
prescrições mínimas de segurança e de

saúde no trabalho a bordo dos navios de
pesca e a Diretiva n.º 98/35/CE de 25 de
maio relativa ao nível mínimo da formação
dos marítimos, que veio alterar a Diretiva
n.º 94/58/CE de 22 de novembro.
b) LEGISLAÇÃO NACIONAL
É comummente reconhecido pela
Doutrina a especificidade do regime do
contrato individual de trabalho a bordo das
embarcações de pesca, regulado pela Lei n.º
15/97, de 31 de maio. Na verdade, o
trabalho em embarcações de pesca
apresenta relevantes particularidades que
justificam a sua autonomização, sem
excluir, no entanto, a aplicação de normas
do regime geral: o conteúdo da concreta
atividade exercida pelo trabalhador
marítimo; o contexto social e exigências
pessoais e familiares inerentes bem como as
particulares condições de trabalho estão na
origem do surgimento de uma categoria
autónoma e coesa de profissionais que
solicita do Direito uma particular proteção
em razão das condições em que exercem o
seu trabalho. Na verdade, o trabalho
prestado no mar, apresenta-se como uma
atividade económica muito específica, cujas
singularidades dificultaram, desde sempre,
a aplicação, neste setor das normas laborais
gerais, nomeadamente pela existência de
certas condições de trabalho que não existe
em outros setores produtivos. Daqui
resultou uma legislação específica e uma
terminologia particular, ainda pouco
conhecida de grande parte dos agentes
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jurídicos. A especificidade do trabalho a
bordo e a relação entre armador57 e
trabalhador marítimo58 “exige um elevado
grau de disciplina que justifica normas
destinadas a reforçar essa disciplina no
navio”59 ou embarcação.60
O Decreto-Lei n.º 280/2001, de 23 de
outubro, veio estabelecer as normas
reguladoras da atividade profissional dos
marítimos,
prevendo
disposições
respeitantes a: a) inscrição marítima e à
emissão de cédulas de inscrição marítima;
b) aptidão física e psíquica dos marítimos;
c) classificação, categorias e requisitos de
acesso e funções dos marítimos; d)
formação, acreditação e certificação dos
marítimos; e) recrutamento e regime de
embarque e de desembarque dos marítimos
e fixação da lotação de segurança das
embarcações.
Caso pretenda exercer, enquanto
tripulante, as funções correspondentes à
sua categoria, o trabalhador marítimo
necessita de possuir inscrição marítima, que
deve ser requerida pelo interessado na
capitania do porto onde deseja exercer. Não
Armador é a pessoa singular ou coletiva titular de
direito de exploração económica da embarcação.
58 O trabalhador, inscrito marítimo, titular de cédula
marítima válida é designado como marítimo.
59 Cordeiro, Menezes, Direito Marítimo, Cessão de
exploração de um navio. Contrato de trabalho a bordo.
Particular responsabilidade civil marítima emergente
da matrícula, 1988, pág. 37.
60 Embarcação é todo o barco ou navio registado e
licenciado para a atividade de pesca, seja qual for a
área de exploração ou as artes de pesca utilizadas.
57

é permitida a inscrição em mais de uma
capitania, o que significa que a cada
marítimo só pode corresponder uma
inscrição. A cédula de inscrição marítima é,
assim, o documento que habilita o
marítimo
a
exercer
as
funções
correspondentes à categoria ou categorias
nelas averbadas, devendo a cédula
acompanhar sempre o respetivo titular no
exercício da sua atividade. A inscrição
marítima e o trabalho a bordo dependem da
comprovada aptidão física e psíquica dos
marítimos, por certificado emitido por
médicos com a especialidade de medicina do
trabalho reconhecida pela Ordem dos
Médicos. Porém, essa exigência não é
aplicável aos marítimos que pretendam
prestar serviço a bordo de embarcações
registadas como embarcações locais.
Os marítimos classificam-se em escalões
e categorias61. A categoria dos marítimos
corresponde a um determinado conteúdo
funcional. São três os escalões dos
marítimos:
oficiais,
mestrança
e
marinhagem.
O escalão dos oficiais compreende as
categorias de capitão da marinha mercante,
piloto de 1.ª classe, piloto de 2.ª classe,
praticante de piloto, capitão-pescador,
piloto-pescador,
maquinista-chefe,
maquinista de 1.ª classe, maquinista de 2.ª
classe,
praticante
de
maquinista,
radiotécnico-chefe, radiotécnico de 1.ª
Artigo 4.º do Anexo III do Decreto-Lei n.º
280/2001
61
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classe, radiotécnico de 2.ª classe e
praticante de radiotécnico; o escalão da
mestrança compreende as categorias de
mestre costeiro, contramestre, mestre do
largo pescador, mestre costeiro pescador,
contramestre-pescador, arrais de pesca,
arrais de pesca local, mestre do tráfego
local, operador de gruas flutuantes,
maquinista prático de 1.ª classe, maquinista
prático de 2.ª classe, maquinista prático de
3.ª classe, eletricista, mecânico de bordo,
radiotelegrafista prático da classe A,
radiotelegrafista prático da classe B e
cozinheiro. Finalmente, o escalão da
marinhagem compreende as categorias de
marinheiro de 1.ª classe, marinheiro de 2.ª
classe, marinheiro-pescador, pescador,
marinheiro do tráfego local, marinheiro de
2.ª classe do tráfego local, marinheiromaquinista, ajudante de maquinista,
empregado de câmaras e ajudante de
cozinheiro.
O trabalhador marítimo deve possuir a
formação adequada e necessária para o
exercício das suas funções a bordo, devendo
deter, nos termos do artigo 36.º, alínea a) do
Decreto-Lei n.º 280/2001 certificado de
qualificação62 ou estar qualificado a
qualquer outro título para exercer as suas
funções. O certificado de competência
previsto na alínea b) do referido DecretoO documento emitido pela entidade competente
de um Estado que atribui ao seu titular as
qualificações profissionais necessárias para o
exercício da atividade marítima a bordo das
embarcações de bandeira desse mesmo Estado

Lei não é exigido para as embarcações de
pesca.63
c) LEGISLAÇÃO REGIONAL
Na Região Autónoma dos Açores a
regulamentação do exercício da pesca e da
atividade marítima na pesca encontra-se
prevista no Decreto Legislativo Regional
n.º 29/2010/A que prevê as normas
aplicáveis neste arquipélago em matéria de
recursos da fauna e da flora marinha,
incluindo a sua conservação, gestão e
exploração sustentável; condições de acesso
ao território de pesca; a atividade piscatória
exercida por embarcações regionais de
pesca ou exercida no território de pesca dos
Açores; as embarcações regionais de pesca e
as embarcações que exerçam a sua
atividade no território de pesca dos Açores;
a pesca lúdica e as atividades marítimo turísticas na área das pescas; as lotações e
tripulações das embarcações regionais de
pesca; a formação profissional na pesca,
obtenção e homologação de títulos
profissionais de marítimos e certificação de
trabalhadores da marinha regional de pesca
e os portos e núcleos de pesca da Região64.

62

Artigo 25.º, n.º 2, alínea c) do Anexo IV do
Decreto-Lei n.º 280/2001.
64 Vide Diário da República, 1.ª série — N.º 217 — 9
de Novembro de 2010.
63
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d)
INSTRUMENTOS
DE
REGULAMENTAÇÃO
COLETIVA
DE TRABALHO
A
contratação
coletiva
revela
especificidades de relevo não despiciendo no
enquadramento das relações de trabalho
deste especial regime de contrato de
trabalho. A diferença de regime varia
consoante as Organizações subscritoras,
mas também consoante o tipo de pesca. A
título meramente exemplificativo veja-se a
Convenção coletiva celebrada entre a
ADAPI – Associação dos Armadores das
Pescas Industriais e o Sindicato Nacional
dos Trabalhadores do Setor das Pescas para
a pesca de arrasto costeiro65, para a pesca
do largo66 ou entre aquela Associação e o
SITEMAQ – Sindicato de Mestrança e
Marinhagem da Marinha Mercante para o
arrasto do largo de crustáceos67.
Na Região Autónoma dos Açores e, no
decurso da Campanha de Sensibilização
para Melhoria das Condições de Trabalho
na Pesca, promovida pela Secretaria
Regional do Mar, foi reconhecida a
necessidade e possibilidade da celebração de
acordos coletivos de trabalho, junto da
Federação das Pescas dos Açores, que
poderão funcionar como um contrato
coletivo, estendendo aos pescadores os

mesmos benefícios de um contrato de
trabalho.
V. ALGUMAS ESPECIFICIDADES
DO REGIME
a) FORMA E MODALIDADES DO
CONTRATO
O contrato está sempre sujeito a forma
escrita, bem como a prorrogação do
contrato a termo. O não cumprimento da
exigência de forma escrita é imputável ao
armador e a respetiva nulidade só é
invocável pelo marítimo.
Não
obstante
as
modalidades
contratuais serem idênticas às do regime
geral, a sua especificidade reside nos
fundamentos
admissíveis
para
a
contratação a termo: A celebração de
contrato de trabalho a termo incerto a
bordo das embarcações de pesca só pode ter
lugar nos casos que a lei enuncia de forma
taxativa: substituição temporária de um
marítimo68; pesca sazonal e pesca por
campanha,
cuja
atividade
esteja
condicionada à obtenção de quotas
nacionais ou comunitárias ou licenças de
pesca que não dependam do armador.

Nos termos do artigo 5.º n.º 4 “a substituição do
trabalhador só é admissível face à substituição do
contrato por impedimento prolongado devido a doença,
acidente, licença sem retribuição, gozo de férias, folga,
exercício de funções públicas e de representação coletiva
dos trabalhadores ou de frequência de curso de formação
profissional”.
68

Publicada no Boletim do Trabalho e Emprego
(BTE) n.º 13 de 8/4/2010.
66 Publicada no Boletim do Trabalho e Emprego
(BTE) n.º 45 de 8/12/2010.
67 Publicada no Boletim do Trabalho e Emprego
(BTE) n.º 20 de 29/5/2011.
65

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de
decisão sem assistência profissional qualificada. Os artigos científicos e de opinião publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o
nosso site www.nrdc-advogados.com.

© NRDC - Escritório de Advogados 2016
48

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

b) PERÍODO EXPERIMENTAL
A entrada em vigor da Lei n.º 15/97 veio
consagrar um período experimental com a
duração de 60 dias que se considera
cumprido desde que se completem 30 dias
no mar.
c) LOCAL DE TRABALHO
O diploma que rege o contrato de
trabalho do pessoal da marinha de pesca
não define objetivamente o lugar onde deve
ser efetuada a prestação do trabalho, mas o
artigo 11.º, n.º 1, da Lei n.º 15/97, prevê que
“a atividade profissional para que o marítimo
foi contratado será prestada a bordo de
qualquer embarcação de pesca do armador”.
d) TEMPO DE TRABALHO
O período normal de trabalho na faina
de pesca ou a navegar será o que for
acordado pelas partes para os diferentes
tipos de pesca, em regulamentação coletiva
de trabalho ou em contrato individual de
trabalho (artigo 18.º, n.º 3, da Lei n.º
15/97).
Na vigência da contratação coletiva, tal
regime pode apresentar variações distintas.
A título de exemplo e, sempre evocando os
supra mencionados contratos coletivos, a
duração do trabalho difere se praticado a
bordo ou em terra. No caso da pesca do
arrasto costeiro, o tripulante, quando tiver
de ficar em terra a prestar serviço ao

armador, observará um horário de oito
horas diárias, praticado de segunda-feira a
sexta-feira sendo o horário de trabalho do
pessoal de convés, no máximo, de dezasseis
horas diárias, salvo motivo de força
maior69; no caso da pesca de largo, quando
em porto de armamento, o tripulante
observará um horário de trabalho de 40
horas semanais, praticado de segunda-feira
a sexta-feira sendo a duração do trabalho
no mar, quando em pesca ou em avaria
técnica definido de acordo com as
necessidades, até ao limite de doze horas
diárias70; no caso do arrasto do largo de
crustáceos o tripulante quando estiver em
terá ao serviço do armador observará o
horário de trabalho aplicável à respetiva
secção, sendo de 40 horas semanais,
praticado de segunda-feira a sexta-feira e a
bordo, na faina da pesca, não poderá
exceder dezasseis horas diárias71.
e) DESCANSO SEMANAL
O marítimo tem direito, no mínimo, a
um dia de descanso por semana, que
coincidirá, em princípio, com o domingo.
Por cada dia de descanso passado no mar, o
marítimo terá direito a gozar um dia de
folga, após a chegada ao porto de

Cláusulas 15.ª e 16.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 13 de 8/4/2010.
70 Cláusulas 17.ª e 18.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 45 de 8/12/2010.
71 Cláusulas 15.ª e 16.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 20 de 29/5/2011.
69
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armamento, ou acrescido ao período de
férias a que tiver direito.

h)
TRANSFERÊNCIA
EMBARCAÇÃO

DE

f) DESCANSO MÍNIMO DIÁRIO
Na faina da pesca o descanso diário não
pode ser inferior a 8 horas, sendo 6 horas
consecutivas mas o descanso diário a
navegar não pode ser inferior a 12 horas,
sendo 8 consecutivas.

Salvo acordo escrito em contrário, a
atividade profissional para que o marítimo
foi contratado será prestada a bordo de
qualquer embarcação de pesca do armador,
desde que tal não implique a mudança de
porto de armamento e não cause prejuízo
sério ao trabalhador.

g) TRABALHO SUPLEMENTAR

i) MODALIDADE DO SEGURO

Não
é
considerado
trabalho
suplementar, mesmo que executado para
além do período normal de trabalho o
trabalho ordenado pelo comandante,
mestre ou arrais com vista à segurança da
embarcação, do pescado ou dos marítimos
quando circunstâncias de força maior o
imponham, com o fim de prestar assistência
a outras embarcações, aeronaves ou pessoas
em perigo, sem prejuízo da comparticipação
a que o marítimo tenha direito em
indemnizações ou salários de salvamento e
assistência, os exercícios de salva-vidas, de
extinção de incêndios e outros similares
previstos pela Convenção Internacional
para a Salvaguarda da Vida Humana no
Mar e o trabalho exigido por formalidades
aduaneiras,
quarentena
ou
outras
disposições sanitárias.

Além do seguro obrigatório por acidentes
de trabalho, o armador é obrigado a efetuar
um seguro para os casos de morte ou
desaparecimento no mar ou incapacidade
absoluta permanente em favor do
tripulante, que será pago ao próprio ou seus
herdeiros, salvo se o tripulante tiver
indicado outros beneficiários.
O armador diretamente ou por
intermédio de uma entidade seguradora
indemnizará o tripulante pela perda total
ou parcial dos seus haveres pessoais que se
encontrem a bordo, desde que tal resulte de
avaria ou sinistro marítimo, e até ao limite
que for estabelecido por regulamentação
coletiva ou contrato individual de trabalho.
j) RETRIBUIÇÃO
Além da remuneração base podem fazer
parte integrante da retribuição, conforme o
tipo de pesca: o vencimento base, soldada
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fixa72 ou parte fixa; o estímulo de pesca,
caldeirada73 ou quinhões; a percentagem de
pesca, parte variável ou partes; as
diuturnidades; o subsídio de viagem; o
subsídio de gases ou compensação por
serviços tóxicos74; qualquer outra prestação
similar decorrente dos usos e costumes ou
de instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho. A lei, no ramo piscatório,
admite,
assim,
que
determinados
complementos remuneratórios possam,
consoante o tipo de pesca, fazer parte da
retribuição (artigo 27.º, n.º 2, da Lei n.º
15/97).

Resulta do artigo 25.º n.º 1 do regime
jurídico do contrato de trabalho nas
embarcações de pesca que falta é “a
ausência do marítimo durante o período
normal de trabalho a que está obrigado”. À
semelhança do regime laboral comum,
existem duas modalidades de faltas ao
trabalho: as justificadas e as injustificadas.
Salienta-se que a Lei n.º 15/97 distingue as
faltas dadas em terra e no mar, sendo que
no mar, as faltas motivadas por acidente ou
doença são, por razões óbvias, todas
consideradas justificadas, aplicando-se o
regime geral de contrato individual de
trabalho (artigo 25.º, n.º 3).

k) FALTAS
l) SUBSÍDIO DE NATAL

Vide v.g. Cláusula 27.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 20 de 29/5/2011.
73 Vide v.g. Cláusula 31.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 13 de 8/4/2010 e o Decreto
Legislativo Regional n.º 15/2016/A, de 22 de julho,
prevê o Regime jurídico da primeira venda de
pescado fresco na Região Autónoma dos Açores. O
artigo 9.º daquele Diploma prevê que as regras
referentes à retribuição em espécie, bem como do
pescado destinado à alimentação dos armadores e
pescadores, vulgo caldeirada, assim como as
respetivas condicionantes, são definidas por portaria
do membro do Governo Regional com competência
em matéria de pescas. Ora, a Portaria n.º 96/2016 de
9 de Setembro de 2016 veio estabelecer as regras, e
respetivas condicionantes, aplicáveis à atribuição de
retribuição em espécie, bem como do pescado
destinado à alimentação dos armadores e
pescadores.
74 Vide v.g. Cláusula 29.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 13 de 8/4/2010; Cláusula 31.ª do
Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) n.º 20 de
29/5/2011 e Cláusula 35.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 45 de 8/12/2010.
72

O montante do subsídio de Natal é
fixado por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho ou contrato individual
de trabalho, não podendo se inferior ao
salário mínimo nacional.
m) FORMAÇÃO PROFISSIONAL
O armador deve permitir ao trabalhador
marítimo a frequência dos cursos de
formação
profissional
necessários
à
evolução na carreira de pesca. Quanto à
formação, as convenções coletivas são mais
favoráveis ao trabalhador marítimo,
prevendo que as ações de formação sejam
da iniciativa e asseguradas pelos
armadores, remuneradas, sendo igualmente
da responsabilidade do armador os custos
de transporte, refeições e alojamento.
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n)
FALECIMENTO
TRIBULANTE

DO

Falecendo o tripulante durante a
viagem, os seus sucessores têm direito à
respetiva retribuição até ao último dia do
mês em que tiver ocorrido o falecimento, se
a forma de pagamento da retribuição for ao
mês.

No caso da pesca do largo, o respetivo
contrato coletivo é mais exaustivo na sua
previsão como decorre da análise do
mesmo77. Caso a rescisão do contrato seja
da iniciativa do trabalhador, esta só produz
efeitos no fim da viagem.

o) CESSAÇÃO DO CONTRATO
A Lei n.º 15/97, referente ao pessoal das
embarcações de pesca remete, no seu artigo
30.º, para a regulamentação coletiva de
trabalho ou, na sua ausência, o regime
jurídico da cessação do contrato individual
de trabalho.
A título meramente exemplificativo e,
evocando, uma vez mais, os supra
identificados contratos coletivos, em caso
de despedimento coletivo na pesca do
arrasto costeiro e arrasto do largo de
crustáceos,
os
respetivos
contratos
coletivos, preveem que “cada tripulante
abrangido por despedimento coletivo tem o
direito de uma indemnização de acordo com a
respetiva antiguidade, sendo a mesma
correspondente a um mês de soldada fixa de
mar por cada ano de serviço. O valor da
soldada fixa para efeitos de compensação não
poderá ser inferior ao ordenado mínimo
nacional”75 e os direitos em caso de rescisão
unilateral do armador76.
Vide v.g. Cláusula 46.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego n.º 13 de 8/4/2010; Cláusula 36.ª do
75

Clique aqui para ver a Lei nº 15/97

Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) n.º 20 de
29/5/2011
76 Vide v.g. Cláusula 47.ª do Boletim do Trabalho e
Emprego n.º 13 de 8/4/2010; Cláusula 37.ª do
Boletim do Trabalho e Emprego (BTE) n.º 20 de
29/5/2011
77 Vide Cláusulas 37.ª e ss. do Boletim do Trabalho e
Emprego (BTE) n.º 45 de 8/12/2010.
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Sabia que...?

Fonte: http://ec.europa.eu/immigration/preciso-de-visto/preciso-de-visto-de-curta-duracao_pt
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Global to Local Law News
CONSELHO EUROPEU
UE adota regras para garantir apoio judiciário em processos penais. O Conselho deu a sua aprovação
final à diretiva sobre apoio judiciário em processos penais.
Exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos durante o trabalho: Conselho define a sua posição.
O Conselho definiu a sua posição sobre uma diretiva que visa proteger os trabalhadores contra a
exposição a agentes cancerígenos ou mutagénicos no local de trabalho.
Conclusões do Conselho sobre a transparência fiscal. Em 11 de outubro de 2016, o Conselho adotou
conclusões sobre a transparência fiscal.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Iniciativas Legislativas

Apreciação Parlamentar 26/XIII
Decreto-Lei n.º 40/2016, de 29 de julho, que "Altera o Código da Estrada, aprovado pelo DecretoLei n.º 114/94, de 3 de maio, o Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho, e o Regulamento da
Habilitação Legal para Conduzir, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 138/2012, de 5 de julho,
transpondo as Diretivas 2014/85/UE da Comissão, de 1 de julho, e 2015/653/UE da Comissão, de 24
de abril, que alteram os anexos I, II e III da Diretiva 2006/126/CE do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 20 de dezembro, relativa à carta de condução".
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Projeto de Lei 330/XIII
Altera o regime de trabalho temporário limitando a sua utilização e reforçando os direitos dos
trabalhadores (12.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do
Trabalho).
Projeto de Lei 327/XIII
Procede à primeira alteração ao Regime Geral do Processo Tutelar Cível (aprovado pela lei n.º
141/2015, de 8 de setembro e à segunda alteração à lei n.º 75/98, de 19 de novembro).
Projeto de Lei 326/XIII
Medidas de apoio social às mães e pais estudantes atribuindo aos pais o mesmo conjunto de direitos
conferidos às grávidas e mães (primeira alteração à Lei n.º 90/2001, de 20 de agosto).
Projeto de Lei 325/XIII
Prolonga para dez anos o período transitório no Novo Regime do Arrendamento Urbano para
salvaguarda dos arrendatários com rendimento anual bruto corrigido inferior a cinco retribuições
mínimas nacionais anuais, para os arrendatários com mais de 65 anos, para os arrendatários com
deficiência com mais de 60% de incapacidade e para lojas e entidades com interesse histórico e
cultural (terceira alteração à Lei n.º 6/2006, de 27 de fevereiro, alterada pela Lei n.º 31/2012, de 14
de agosto, e pela Lei n.º 79/2014, de 19 de dezembro).
Proposta de Lei 35/XIII
Procede a vigésima segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 15/93, de 22 de janeiro, que aprova o
regime jurídico aplicável ao tráfico e consumo de estupefacientes e substâncias psicotrópicas,
aditando várias substâncias à Tabela II - A.
Diplomas Aprovados

Resolução XIII
Aprova o Protocolo n.º 12 à Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades
Fundamentais, aberto à assinatura em Roma, em 4 de novembro de 2000.
DIÁRIO DA REPÚBLICA
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 14/2016 – Diário da República n.º 208/2016, Série
I de 2016-10-28 - Supremo Tribunal de Justiça
“Age com abuso de direito, na vertente da tutela da confiança, a massa falida, representada pelo
respectivo administrador, que invoca contra terceiro - adquirente de boa fé de bem imóvel nela
compreendido - a ineficácia da venda por negociação particular, por nela ter outorgado auxiliar
daquele administrador, desprovido de poderes de representação (arts. 1211.º e 1248.º do CPC, na
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versão vigente em 1992), num caso em que é imputável ao administrador a criação de uma
situação de representação tolerada e aparente por aquele auxiliar, consentindo que vários negócios
de venda fossem por aquela entidade realizados e permitindo que entrasse em circulação no
comércio jurídico certidão, extraída dos autos de falência, em que o citado auxiliar era qualificado
como encarregado de venda.”
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 13/2016 – Diário da República n.º 193/2016, Série
I de 2016-10-07-Supremo Tribunal de Justiça
A condenação em pena de prisão suspensa na sua execução integra o conceito de pena não
privativa da liberdade referido no n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 57/98, de 18 de Agosto, com a
redacção dada pela Lei n.º 114/2009, de 22 de Setembro.
Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça n.º 12/2016 – Diário da República n.º 191/2016, Série
I de 2016-10-04 - Supremo Tribunal de Justiça
Fixar jurisprudência no sentido de que «Após a publicação da sentença proferida em 1.ª Instância,
que absolveu o arguido da prática de um crime semipúblico, o ofendido não pode constituir-se
assistente, para efeitos de interpor recurso dessa decisão, tendo em vista o disposto no artigo 68.º,
n.º 3, do Código de Processo Penal, na redacção vigente antes da entrada em vigor da Lei n.º
130/2015, de 04.09».
Decreto-Lei n.º64/2016 – Diário da República n.º195/2016, Série I de 2016-10-11 - Finanças
No uso da autorização legislativa concedida pelos n.os 1, 2 e 3 do artigo 188.º da Lei n.º 7-A/2016,
de 30 de março, regula a troca automática de informações obrigatória no domínio da fiscalidade e
prevê regras de comunicação e de diligência pelas instituições financeiras relativamente a contas
financeiras, transpondo a Diretiva n.º 2014/107/UE, do Conselho, de 9 de dezembro de 2014, que
altera a Diretiva n.º 2011/16/UE.
Portaria n.º 261/2016 – Diário da República n.º193/2016, Série I de 2016-10-07 - Finanças e
Trabalho, Solidariedade e Segurança Social
Determina os valores dos coeficientes a utilizar na atualização das remunerações de referência que
servem de base de cálculo das pensões de invalidez e velhice do sistema previdencial e das pensões
de aposentação, reforma e invalidez do regime de proteção social convergente.
Declaração de Retificação n.º19/2016 – Diário da República n.º194/2016, Série I de 2016-10-10 Assembleia da República
Declaração de retificação à Lei n.º 34/2016, de 24 de agosto, que elimina a obrigatoriedade de
apresentação quinzenal dos desempregados (oitava alteração ao Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de
novembro, que estabelece o regime jurídico de proteção social da eventualidade de desemprego dos
trabalhadores por conta de outrem).
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Declaração de Retificação n.º18/2016 – Diário da República n.º190/2016, Série I de 2016-10-03Presidência do Conselho de Ministros - Secretaria-Geral
Retifica o Decreto Regulamentar n.º 3/2016, de 23 de agosto do Trabalho, Solidariedade e
Segurança Social que estabelece o regime do subsídio por frequência de estabelecimentos de
educação especial, revogando os Decretos Regulamentares n.os 14/81, de 7 de abril, e19/98, de 14
de agosto, publicado no Diário da República, n.º 161, 1.ª série, de 23 de agosto de 2016.
Resolução da Assembleia da República n.º 204/2016 – Diário da República n.º202/2016, Série I
de 2016-10-20 - Assembleia da República
Recomenda ao Governo o estabelecimento de prioridades para o novo mapa judiciário.
Aviso n.º109/2016 – Diário da República n.º209/2016, Série I de 2016-10-31 -Negócios
Estrangeiros
Aviso relativo à entrada em vigor da Decisão do Conselho (2014/335/UE, Euratom) de 26 de maio
de 2014 relativa ao sistema de recursos próprios da União Europeia.
Decreto Legislativo Regional n.º22/2016/A – Diário da República n.º206/2016, Série I de 201610-26 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Aprova o Sistema de Adesão ao selo da «Marca Açores Certificado pela Natureza» e o seu regime
contraordenacional.
Decreto Legislativo Regional n.º21/2016/A – Diário da República n.º119/2016, Série I de 201610-17 - Região Autónoma dos Açores - Assembleia Legislativa
Cria a derrama regional a vigorar na Região Autónoma dos Açores e aprova o respetivo regime
jurídico.
Mapa Oficial n.º6/2016 – Diário da República n.º204/2016, Série I de 2016-10-24 - Comissão
Nacional de Eleições
Relação dos deputados eleitos e mapa oficial da eleição da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores realizada em 16 de outubro de 2016.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS
AÇORES
Declaração N.º 6/2016 de 24 de Outubro
Publica as alterações orçamentais efetuadas até 30 de setembro, respeitantes ao Orçamento da
Região Autónoma dos Açores para 2016.
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Decreto Legislativo Regional N.º 21/2016/A de 17 de Outubro
Cria a derrama regional a vigorar na Região Autónoma dos Açores e aprova o respetivo regime
jurídico.
Decreto Legislativo Regional N.º 20/2016/A de 10 de Outubro
Plano de gestão de riscos de inundações da Região Autónoma dos Açores (PGRIA).
Decreto Legislativo Regional N.º 18/2016/A de 29 de Setembro
Regime jurídico de licenciamento, organização e fiscalização do exercício da atividade de ama na
Região Autónoma dos Açores.
Decreto Legislativo Regional N.º 17/2016/A de 28 de Setembro
Cria o Comissariado dos Açores para a Infância.

RECENTES DECISÕES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DO PORTO

Recusa; Princípio do juiz natural – Acórdão de 12-10-2016
“A mera apresentação de uma denúncia-crime não basta para justificar a preterição do princípio do juiz
natural por via da sua recusa da sua intervenção no processo.”
Violência doméstica; Dever de garante; Filho; Sobrinho – Acórdão de 12-10-2016
“I - O crime de violência doméstica, do art. 152.º, do Cód. Penal, é um crime de resultado que pode ser
cometido por omissão, traduzida na não prestação dos cuidados necessários de que a vítima carece e que
leva à verificação do resultado típico: infligir maus tratos. II-O bem jurídico (complexo) protegido pela
incriminação abrange o bem-estar necessário à vida pessoal, traduzido na manutenção de um ambiente
propício a um salutar e digno modo de vida. III- Na relação sobrinho/tia não existe dever jurídico de
garante; no caso dos autos, também não existe um dever contratual de assistência nem uma situação de
ingerência [apesar de viverem na mesma casa, o sobrinho não assumiu uma posição de controlo nem
existe uma real dependência que leve a tia a apoiar-se nele para a satisfação das suas necessidades
(posição de dependência)] – pelo que, quanto a ela, a conduta do arguido é atípica. IV-Pratica o crime
de violência doméstica, o filho que, podendo, não presta ao pai a assistência adequada ao seu estado
físico e mental, conduta que se traduz na ausência da prestação de cuidados alimentares, de cuidados de
higiene pessoal, de limpeza da casa e na promoção de uma situação de abandono.”
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Regime de prova; Substituição – Acórdão de 12-10-2016
“A lei não prevê a possibilidade de substituição do regime de prova pela aplicação de deveres ou regras
de conduta.”
Despacho de não pronúncia; Fundamentação; Irregularidade – Acórdãos de 12-10-2016
“No despacho de não pronuncia, a falta de descrição dos factos suficientemente indiciados e não
indiciados constitui irregularidade.”
Reconhecimento de pessoas; Reconhecimento por fotografia – Acórdão de 12-10-2016
“I-A falta de cumprimento de qualquer uma das formalidades previstas no art. 147.º, do CPP, tem a
consequência estabelecida no n.º 7, ou seja, o reconhecimento [de pessoas] não tem valor como meio de
prova. II-Assim, também não tem valor como meio de prova o anterior reconhecimento por fotografia,
uma vez que a sua validade como meio de prova dependia da validade do reconhecimento posterior IIITodavia, daí não decorre que o depoimento da ofendida, no sentido de identificar o arguido como sendo
um dos agentes do crime, não possa valer e não possa ser apreciado livremente pelo tribunal, de acordo
com as regras gerais de apreciação da prova testemunhal.”
Inquérito; Requerimento de abertura de instrução; Recurso hierárquico; Falta de inquérito; Falta
de arguido – Acórdão de 12-10-2016
“I - Se findo o inquérito o MºPº proferir despacho de arquivamento e não tiver realizado diligências
visando investigar a existência de um crime por certa pessoa há falta de inquérito que constitui
nulidade insanável, a que pode reagir através da reclamação hierárquica, sem poder requerer a abertura
de instrução. II - Pode ser requerida a instrução, proferido despacho de arquivamento pelo MºPº, em
relação a factos investigados como praticados por certa pessoa, mesmo que esta não tenha sido
constituída arguido.”
Prova proibida; Declarações de co-arguido; Leitura em audiência; Princípio do contraditório;
Alteração não substancial dos factos – Acórdão de 12-10-2016
“I - Do artº 357º 1 a 3 CPP actual (após a reforma de 2013) decorre a exigência de reprodução ou leitura
em audiência de julgamento das declarações prestadas pelo arguido devidamente informado nos termos
do artº 141º nº4 al.b) CPP, para serem valoradas como meio de prova. II - O princípio do contraditório
não é satisfeito apenas com o interrogatório directo do declarante, mas satisfaz-se sobretudo com o
poder de contraditar o depoimento desfavorável oferecendo outros meios de prova que o infirmem ou
ponham em causa quer na sua valia probatória quer na sua eficácia persuasiva. III - As declarações
feitas pelo arguido em sede de primeiro interrogatório judicial a que foi sujeito na fase de inquérito,
obtidas com observância daquelas formalidades (artº 141º 4 b) CPP) podem ser utilizadas pelo tribunal
na formação da sua convicção mesmo em relação aos coarguidos, desde que estes tenham acesso a tais
declarações. IV- Ocorre alteração não substancial dos factos, relevante para a decisão a impor a
comunicação do artº 358º CPP, a qualificação jurídica traduzida no tipo de participação da arguida na
execução do crime: de co- autoria para autoria mediata.”
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Reclamação de créditos; Créditos provenientes de reversão fiscal; Admissibilidade da reclamação
– Acórdão de 11-10-2016
“I- A expressão “contribuinte”, no artº 205º do Código dos Regimes Contributivos da Segurança Social,
alcança entidades empregadoras e trabalhadores independentes, mas não alcança responsáveis
subsidiários ou revertidos. II- Neste sentido, a invocação da reversão fora do processo de execução fiscal
só poderia colher se, ao mesmo tempo, ficasse constituída uma garantia real sobre os bens do devedor
subsidiário, do mesmo modo que existe tal garantia sobre os bens dos devedores originários, por
exigência legal do artº 788º nº1 CPC. III- Todavia, a reversão fiscal consubstancia-se numa garantia de
carácter pessoal, que não de carácter real, ou seja, é a própria reversão que constitui a garantia
(pessoal, no caso, à semelhança da fiança legal), não acarretando consigo garantias reais sobre os bens
do responsável revertido.”
Acidente de viação; Dano biológico; Cômputo da indemnização – Acórdão de 11-10-2016
“I - Quando, em resultado de acidente de viação, a vítima sofre lesões que afectam a sua condição
psicossomática, determinando-lhe 5% de IPG, verifica-se um dano biológico. Se o dano biológico
sofrido não afecta a capacidade de ganho da vítima, nem torna previsível que, no futuro, ela venha a
ter prejuízos em virtude de uma menor capacidade para o trabalho e, por essa via, para a angariação de
rendimentos, designadamente por já se encontrar em situação de reforma por invalidez, será impossível
identificar, um prejuízo patrimonial decorrente desse dano biológico. II - Tal dano biológico poderá,
não obstante, qualificar-se como dano de natureza não patrimonial, obtendo tutela jurídica à luz do
respectivo regime indemnizatório.”
Acção de condenação; Direito de preferência; Obrigação de indemnizar; Substituição; Obrigação
de pagamento – Acórdão de 11-10-2016
“I - A substituição “ex tunc” decorrente da procedência da acção de preferência, respeita tão só à
titularidade do direito, fundada na lei, e não constitui o substituto (preferente) em qualquer obrigação
perante o substituído, mormente a de repor o “status quo ante” que ele tinha se não tivesse celebrado o
negócio que veio a ser objecto da acção de preferência triunfante. II- Entre o preferente e o
terceiro/adquirente não existe qualquer relação jurídica concreta que vincule o primeiro a algum tipo de
prestação a favor do segundo e, para além de não existir qualquer contrato entre o preferente e o
adquirente, o exercício da preferência não representa um facto gerador de qualquer responsabilidade do
primeiro relativamente ao segundo. III- É sobre a vendedora que recai a obrigação de reembolsar a
adquirente, desde que verificados os demais pressupostos da respectiva responsabilidade, que julgamos
ser uma responsabilidade pré-contratual, cfr. art.º 227.º do C. Civil, por violação do princípio da boa-fé
negocial, pelas despesas realizadas e não recuperáveis – como sejam as despesas com a realização da
escritura e respectivo registo da aquisição, etc. IV - A eficácia retroactiva da preferência não torna
inexistente, não neutraliza ou apaga a posse efectiva do adquirente do bem durante o tempo em que o
negócio esteve pendente da condição resolutiva, pelo que sendo durante esse período a adquirente a
legítima possuidora do imóvel, em termos de sua proprietária, exercendo os poderes inerentes ao seu
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direito de propriedade sobre o prédio, tendo assim isso o uso e fruição do mesmo, logo, por força do
disposto no art.º 8.º do CIMI, ela é a legitima sujeita passiva do pagamento do respectivo IMI.”
Transporte internacional de mercadorias por estrada – tir; Furto da mercadoria transportada;
Presunção de culpa do transportador – Acórdão de 11-10-2016
“I - No contrato de transporte internacional de mercadorias por estrada, porque tem como obrigação
essencial do transportador a entrega da mercadoria ao destinatário, traduzindo-se numa prestação de
resultado, basta ao credor demonstrar a não entrega da mercadoria pelo transportador, no local e
tempo acordados, para se verificar o incumprimento do devedor. II - O transportador é responsável
pela perda, total ou parcial, pela avaria ou pela demora, entre o momento do carregamento da
mercadoria e o da entrega, ainda que ocorram na execução de um subcontrato, pelo que recai sobre ele
uma presunção de culpa no incumprimento da obrigação de entrega ao destinatário. III - Atenta tal
presunção, compete ao transportador alegar e provar algum dos factos previstos no n.º 2 do art.º 17.º da
CMR, sob pena de ser responsável pelo desaparecimento da mercadoria, pela avaria ou pela demora na
entrega. IV - O furto da mercadoria transportada num reboque, ocorrido durante a noite, quando o
veículo estava estacionado num lugar público, sem vigilância, a cerca de 300 metros da casa de
habitação do seu motorista, no centro de uma cidade, em local frequentado por pessoas e que servia de
estacionamento para veículos do mesmo tipo, não constituindo caso fortuito, não é circunstância
excludente da culpa do transportador.”
Acidente de viação; Condução sob influência de álcool; Direito de regresso da seguradora; Culpa
do condutor; Acidente – Acórdão de 11-10-2016
“I - No âmbito do Dec. Lei nº 522/85, de 31.12 - e de acordo com a jurisprudência uniformizada do
Supremo Tribunal de Justiça [Acórdão nº 6/2002, de 28.5] - para que a seguradora que satisfez a
indemnização tivesse direito de regresso era imprescindível que alegasse e provasse tanto a culpa do
condutor na produção do acidente, como o nexo de causalidade entre a condução sob o efeito do álcool e
o referido acidente. II - Agora, com o novo regime legal introduzido pelo Dec. Lei nº 291/2007, de 21.8
[art. 27º, nº 1, al. c)], para que o direito de regresso da seguradora proceda exige-se tão só que alegue e
prove a culpa do condutor na produção do acidente e que este conduzia com uma taxa de alcoolemia
superior à permitida por lei. III - Por conseguinte, já não se impõe à seguradora que alegue e prove
factos donde resulte o nexo de causalidade adequada entre a condução sob o efeito do álcool e o
acidente.”
Execução; Incidente; Comunicabilidade; Ilegitimidade passiva – Acórdão de 10-10-2016
“I - O artigo 741.º do Código de Processo Civil tem como razão de ser a questão da comunicabilidade da
dívida independentemente da legitimidade para a execução; através deste incidente de
comunicabilidade da dívida, passa a integrar a execução o cônjuge que não constava do título
executivo como devedor, no pressuposto, obviamente, de que se verificam os pressupostos de
responsabilização enunciados no artigo 1691.º do Código Civil. II - O facto de a execução ter sido
instaurada inicialmente contra os dois cônjuges e ter sido afirmada a ilegitimidade de um deles não
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obsta a que se suscite o incidente quando a apreciação da questão da legitimidade teve a ver com razões
formais.”
Mandato forense; Cumprimento defeituoso; Reapreciação da matéria de facto; Declarações de
parte; Imediação – Acórdão de 10-10-2016
“I - No âmbito do contrato de mandato forense a prestação configura-se como um dever de agir e
proceder em conformidade com os conhecimentos técnicos e em obediência à lei, face ao concreto
circunstancialismo, com vista a assegurar um resultado que é aquele que se perspetiva, com razoável
grau de segurança e confiança, que o desfecho a obter será favorável ao interesse do credor, ou pelo
menos com um nível de consecução de interesse efetivo. II - Não bastará a prova da não obtenção do
resultado previsto com a prestação, para considerar provado o incumprimento ou o cumprimento
defeituoso. É necessário provar que o devedor não realizou os atos em que normalmente se traduziria
uma assistência ou um patrocínio diligente, de acordo com as normas deontológicas aplicáveis ao
exercício da profissão.”
Presunção de laboralidade; Declaração de situação de desemprego – Acórdão de 10-10-2016
“I- Compete ao trabalhador provar os elementos constitutivos do contrato de trabalho, ou seja, que se
obrigou, mediante retribuição, a prestar a sua atividade intelectual ou manual a outra ou outras
pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade destas (artigo 11º do CT). II-Face às dificuldades
que existem na prova de determinados factos, o legislador previu a existência de presunções (art.º 349.º
do C.C.). III - Estas presunções (ilações legais ou de direito) são as que têm assento na própria lei, ou
seja, é a norma legal que, verificado certo facto, considera como provado um outro facto, o que significa
que quem tiver a seu favor uma presunção dessa natureza escusa de provar o facto a que a mesma
conduz, embora a presunção possa ser ilidida mediante prova em contrário – diz-se então que a
presunção é iuris tantum –, excepto nos casos em que a lei o proibir – casos em que a presunção é
denominada iuris et de iure – (art.º 350.º do C.C.). IV - No caso, o legislador previu no artigo 12º do CT
uma presunção de laboralidade, cuja finalidade não pode deixar de ser facilitar a demonstração da
existência de contrato de trabalho, em casos de dificuldade de qualificação. V-Assim, tendo o
trabalhador dificuldade em provar todos os elementos constitutivos do contrato de trabalho, pode
lançar mão da presunção estabelecida no artigo 12º do CT. Este normativo, estabelece a presunção de
que as partes celebraram um contrato de trabalho assente no preenchimento de pelo menos dois dos
cinco requisitos aí elencados, a saber: a) A atividade seja realizada em local pertencente ao seu
beneficiário ou por ele determinado; b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados
pertençam ao beneficiário da atividade; c) O prestador de atividade observe horas de início e de termo
da prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma; d) Seja paga, com determinada periodicidade,
uma quantia certa ao prestador de atividade, como contrapartida da mesma; e) O prestador de
atividade desempenhe funções de direção ou chefia na estrutura orgânica da empresa. VI - Provados
pelo menos dois desses cinco requisitos, presume-se que estamos perante um contrato de trabalho,
incidindo sobre a outra parte, a prova de factos que contraírem esta presunção. VII-A presunção

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de
decisão sem assistência profissional qualificada. Os artigos científicos e de opinião publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o
nosso site www.nrdc-advogados.com.

© NRDC - Escritório de Advogados 2016
62

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

estabelecida no artigo 32º, nº 32º Código Contributivo da Segurança Social, aprovado pela Lei 110/2009,
de 16 de Setembro, apenas se aplica para efeitos contributivos.”
Isenção de horário de trabalho irredutibilidade da retribuição – Acórdão de 10-10-2016
“I - O princípio da irredutibilidade da retribuição não é extensivo a toda e qualquer prestação que
tenha natureza retributiva, havendo que apreciar, caso a caso, da concreta função ou razão da sua
atribuição de tal modo que, cessando licitamente a causa justificativa da sua atribuição, poderá
igualmente cessar o pagamento da contrapartida correspondente. II - É este o caso da isenção de
horário de trabalho, em que o trabalhador não fica sujeito, na medida da isenção concedida, aos limites
do horário de trabalho fixado, podendo, dentro do limite dessa isenção, ser-lhe exigida a prestação de
trabalho e sem que o trabalhador possa reclamar o pagamento do correspondente trabalho que seria
considerado como suplementar. E, daí, que deva o trabalhador ser por isso compensado com a
atribuição de um acréscimo remuneratório, vulgo subsídio de isenção de horário de trabalho. III - Mas,
pese embora a natureza retributiva de tal prestação, ela não está sujeita ao princípio da irredutibilidade
da retribuição, podendo deixar de ser paga se cessar licitamente a causa justificativa da sua atribuição,
qual seja a prestação de trabalho em regime de isenção de horário de trabalho.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE LISBOA

Processo sumário; Acusação; Auto de notícia; Nulidade – Acórdão de 20-10-2016
“I- No âmbito do processo especial sumário, o Ministério Público pode optar pela apresentação verbal
da acusação no início da audiência de julgamento ou por substituir essa apresentação pela leitura do
auto de notícia e do eventual despacho complementar deste, nos termos do disposto no art. 389.º, n.ºs 1,
2 e 4. II - Realizada a audiência de julgamento sem que tenha sido cumprida tal formalidade essencial –
o que resulta não só da acta da audiência como da audição da repectiva gravação – foi cometida a
nulidade insanável de falta de promoção do processo pelo titular da acção penal, nos termos dos arts.
48.º e 119.º, al. b), ambos do CPP. III - A verificação desta nulidade, de conhecimento oficioso,
determina a invalidade da audiência de julgamento e dos actos dela dependentes, nomeadamente da
sentença condenatória, devendo ser realizado novo julgamento, com observância das formalidades do
processo especial sumário.”
Atualização de renda; Regime transitório – Acórdão de 13-10-2016
“No regime transitório previsto no NRAU e no artigo 19º-A do DL 158/2006 de 8/8, provando o
arrendatário que no ano anterior o valor do RABC (rendimento anual bruto corrigido) do seu agregado
familiar foi inferior a 5 RMNA (retribuições mínimas nacionais anuais), não deixa de beneficiar do
regime do artigo 35º do NRAU, apesar de não ter cumprido o ónus de remeter ao senhorio o documento
comprovativo no prazo fixado na lei.”
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Graduação de créditos; Penhor; Privilégio mobiliário geral – Acórdão de 13-10-2016
“Em face do disposto nos arts. 666°, n°1, e 749°, n°1, do C. Civil, quer os créditos laborais, quer os
créditos por impostos e contribuições à Segurança Social, dispondo embora de privilégio mobiliário
geral, devem ser graduados após os emergentes da constituição de penhor.”
Punição de castigos corporais; Poder de correção de pais e educadores – Acórdão de 12-10-2016
“I-O castigo físico das crianças é punido pelo Código Penal, seja pelo crime de violência doméstica
(art.152º do C.P.), seja pelo crime de maus tratos (art.152º -A do C.P.) ou pelo crime de ofensa à
integridade física (art.143º do C.P.), em função dos factos provados. II-O poder de correção dos pais e
educadores não abrange a aplicação de castigos corporais, inexistindo qualquer disposição legal donde
se possa retirar tal conclusão. III- Nos Autos não se provou existir convivência entre e o agressor e a
vítima, o que afasta a incriminação pp. pelo art. 152º, nº1, al.d), do Código Penal e também a p.p
art.152-A nº 1, al.a) do Código Penal, por a guarda da menor ter sido atribuída aos avós paternos, por
decisão do Tribunal de Família e Menores. IV- A conduta do arguido que desfere uma pancada com um
cinto dobrado nas pernas da sua filha de 7 anos de idade, provocando-lhe equimoses na coxa, no joelho
e na perna, reveste a especial censurabilidade ou perversidade geradora de uma culpa agravada - art.
132º, nº 2, al. a) e al. c) do Código Penal – preenchendo os elementos típicos de um crime de ofensa à
integridade física sob a forma qualificada nos termos conjugados dos arts. 143°, n°, 145°, n° 1 e n°2 e
132°, n°2, als. a) e c), todos do Código Penal.”
Estatuto administrador judicial; Crime de peculato – Acórdão de 12-10-2016
“I-A publicação da Lei n.º 22/2013, de 25 de Fevereiro, que estabelece o estatuto do administrador
judicial, ao impor, no n.º 2 do seu artigo 12.º, o dever destes profissionais actuarem com absoluta
independência e isenção, não podendo praticar quaisquer actos que, para seu benefício ou de terceiros,
possam pôr em crise, consoante os casos, a recuperação do devedor, ou, não sendo esta viável, a sua
liquidação, devendo orientar sempre a sua conduta para a maximização da satisfação dos interesses dos
credores em cada um dos processos que lhes sejam confiados, deveres cuja violação sancionou no plano
administrativo e contra-ordenacional, não descriminalizou os comportamentos que consubstanciam
uma apropriação de valores confiados ao administrador judicial. II-De resto, os deveres de
independência e isenção impostos por essa norma não esgotam minimamente o conteúdo dos bens
jurídicos protegidos pela incriminação do peculato, que, para além da tutela da probidade e fidelidade
dos funcionários, protege também interesses patrimoniais. III- Preenchendo a conduta,
simultaneamente, a factualidade típica do crime e da contra-ordenação verifica-se uma situação de
concurso efectivo ideal a que é aplicável o disposto no artigo 20.º do Regime Geral das ContraOrdenações, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de Outubro. IV-Independentemente da
natureza privada da actividade exercida e da caracterização dos interesses prosseguidos no processo em
que foi nomeado, um administrador judicial, nomeadamente quando exerce no processo as funções de
administrador da insolvência, desempenha uma função pública jurisdicional – alínea d) do n.º 1 do
artigo 386.º do Código Penal –, tendo, por isso, para efeitos penais, a qualidade de funcionário.”
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Insolvência; Exoneração do passivo restante; Agregado familiar – Acórdão de 11-10-2016
“I-O que ressalva como diferença entre o que estabelece o CIRE e o que estabelece o CPC é que,
contrariamente ao regime do CPC que estabelece para a impenhorabilidade dos rendimentos do
executado, um limite mínimo objectivo indexado ao salário mínimo nacional, já a norma do CIRE não
estabelece qualquer limite mínimo objectivo, recorrendo apenas a um conceito indeterminado: O que se
considere razoavelmente necessário para o sustento minimamente digno do devedor e do seu agregado.
II- Parece-nos, todavia, razoável, que o montante equivalente a um salário mínimo nacional constitua
o limite mínimo de exclusão. III-A integração no agregado familiar da insolvente de dois filhos
menores, requer que se atenda ao custo adicional de duas pessoas com gastos necessários à sua
sobrevivência, que, para além das despesas em que incorrem (alimentação, vestuário, água, luz, gás,
habitação) acrescem, por estarem em idade de frequência da escolaridade obrigatória, outras atinentes
a livros e demais material escolar. IV-Apelando-se à escala da OCDE, a «escala de Oxford», para
determinação da capitação dos rendimentos de um agregado familiar, temos que o índice 1 é atribuído
ao 1.º adulto do agregado familiar e o índice 0,7 aos restantes adultos do agregado familiar, enquanto às
crianças se atribui sempre o índice 0,5.”
Processo especial de revitalização; Reclamação de créditos – Acórdão de 11-10-2016
“I-Para além do prazo fixado na sentença declaratória da insolvência (artigo 128º, nº 1, do CIRE),
podem ainda ser reclamados créditos por meio de acção intentada contra a massa insolvente, os
credores e o devedor, nos termos dos artigos 146º a 148º do CIRE. II-Há, porém, uma importante
excepção à possibilidade de instauração desta acção: Os credores que tenham sido avisados pelo
administrador de insolvência, nos termos do artigo 129º do CIRE - quer aqueles cujos créditos tenham
sido reconhecidos, quer aqueles cujos créditos não tenham sido reconhecidos-, não podem lançar mão da
acção de verificação posterior de créditos (a menos que os créditos sejam de constituição posterior ao
aviso). III-Esses credores apenas poderão impugnar a lista apresentada pelo administrador de
insolvência nos termos do artigo 130º do CIRE (146º nº2, al. a) do CIRE). IV-Não tendo os credores
sido avisados pelo Administrador da Insolvência, nos termos do artigo 129º do CIRE, não está vedada a
possibilidade de deduzir acção autónoma. V-O aviso feito ao credor para os efeitos do nº4 do artigo 129
do CIRE coloca-o na impossibilidade de lançar mão da acção a que alude o artigo 146º do mesmo
diploma legal. VI-A inexistência deste aviso e, sequer, a apresentação pelo Administrador da
Insolvência da lista dos créditos reconhecidos e não reconhecidos, não tem como efeito obstaculizar à
instauração da referida acção.”
Livrança em branco; Preenchimento abusivo; Aval – Acórdão de 11-10-2016
“I- Tratando-se do vencimento das prestações futuras em que se desdobrava o cumprimento do negócio
subjacente, bem como do exercício do direito à resolução do negócio por incumprimento do mutuário,
invocado pelo avalista ou pelo subscritor o abusivo preenchimento da livrança entregue em branco,
competia ao portador do título demonstrar o pressuposto básico e fundamental que lhe permitiria
proceder licitamente ao preenchimento do título, ou seja, a prévia interpelação daqueles. II-Não
provando a exequente que, na relação subjacente à emissão do título e no âmbito das suas relações
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imediatas (entre portador, subscritor e seus avalistas), realizou efectivamente o acto de interpelação dos
devedores subscritores da livrança em branco, procede a oposição de executado deduzida pelo avalista
com este fundamento. III-O preenchimento pelo portador do título antecipadamente entregue em
branco, pelo valor de totalidade das prestações previstas no contrato de mútuo e juros, feito neste
condicionalismo (sem prévia interpelação dos obrigados no título) é abusivo.”
Insolvência; Culpa – Acórdão de 06-10-2016
“I-Requerida a insolvência do devedor, por um dos credores, em 14/01/2010, e provando-se que a
devedora não está em condições de satisfazer as suas obrigações desde 2006, tendo inclusive cessado a
actividade pelo menos em 2008, sendo de 2007 o último exercício relativamente ao qual foram
apresentadas contas, presume-se tal insolvência como culposa. II-Não tendo o sócio-gerente requerido a
declaração de insolvência nos 30 dias seguintes ao conhecimento da incapacidade de solver as dívidas
(desde 2006), não tendo sido apresentadas e fiscalizadas as contas no prazo legal, e passando o mesmo
sócio-gerente a viver em parte incerta nunca se disponibilizando para o cumprimento dos seus deveres
de apresentação e de colaboração, acham-se reunidos os pressupostos previstos no art. 186º nºs 1 e 3 do
CIRE.”
Disposição testamentária; Património comum do casal – Acórdão de 06-10-2016
“O regime do art. 1685º, nº3, do C. Civil aplica-se havendo disposição testamentária que, por exceder a
meação do testador, ofenda o património comum do casal.”
Deliberação do banco de Portugal; Procedimento cautelar; Contrato de swap – Acórdão de 06-102016
“I- As responsabilidades contingentes do Banco Espírito Santo SA resultantes de contrato de swap
celebrado em 11/01/2010, não se transmitem para o Novo Banco, de acordo com as deliberações do
Banco de Portugal de 03/08/2014, 11/08/2014 e no Anexo 1 da deliberação de 29/12/2015, esta designada
por “Perímetro”. II- Invocando-se em sede de procedimento cautelar não especificado os riscos de lesão
resultantes da comunicação do BES ao Banco de Portugal das prestações contratuais em dívida pela
requerente ou do accionamento judicial desta para obter o respectivo pagamento - por originarem um
corte no acesso ao crédito bancário em geral e a possibilidade de insolvência da requerente - verifica-se
que tal lesão em nada afecta os direitos invocados pela mesma requerente. III-Tais direitos, formulados
igualmente na acção principal, consistem em obter a resolução do contrato de swap por alteração das
circunstâncias ou a declaração da respectiva invalidade por abuso de direito do Banco, com a
consequente restituição das quantias entretanto prestadas no âmbito de tal contrato. IV-Caso tal acção
venha a proceder os direitos invocados poderão ser tornados efectivos, independentemente das lesões
alegadas no procedimento cautelar.”
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Advogado; Honorários; Prestação de contas; Prudente arbítrio do julgador – Acórdão de 06-102016
“I-Quando no art. 943, nº 2, do CPC a lei fala em “prudente arbítrio do julgador” não se refere ao
exercício de um poder discricionário, sendo, antes, dado ao juiz um poder latitudinário, havendo aquele
que ser entendido como pressupondo uma apreciação jurisdicional necessariamente “não arbitrária”,
efectuada segundo critérios de ponderação e razoabilidade. II-A referida disposição legal não impõe
obrigatoriamente, quaisquer que sejam as circunstâncias, a obtenção de informações, a realização de
averiguações, ou a nomeação de pessoa para dar parecer, o que dependerá do caso concreto. III- No
caso dos autos, a receita a considerar está demonstrada nos mesmos, correspondendo ao valor do
cheque recebido pelos RR.; quanto às parcelas a abater àquele valor prendem-se com a actividade
desenvolvida pelos mesmos RR. enquanto mandatários da A., bem como às despesas por eles
suportadas. IV-Havendo sido solicitado à Ordem dos Advogados o seu laudo, mas respondendo esta que
por não haver uma nota de honorários e despesas sob a forma escrita não o podia dar, o Tribunal de 1ª
instância julgou as contas com base nos elementos que possuía, segundo o seu prudente arbítrio, não
havendo razões para esta Relação usando, também, de prudente arbítrio revogar ou alterar a sentença,
dada a razoabilidade da argumentação utilizada, mostrando-se ajustados os valores subtraídos como
despesa à indiscutível receita, pelo que o saldo final a favor da A. de se justifica.”

ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE COIMBRA

Depoimento indirecto; Recusa de depoimento; Parente, Detenção de arma proibida – Acórdão de
19-10-2016
“I - As proibições de prova são barreiras colocadas à investigação dos factos que constituem objecto do
processo, portanto, limites criados à descoberta da verdade, entre as quais se conta o depoimento
indirecto, nas suas formas não admissíveis. II - Não tendo o depoimento indirecto obedecido aos
pressupostos enunciados, o art. 129.º, n.º 1 do CPP interdita a sua utilização como meio de prova,
estabelecendo uma proibição de prova. III - Resultando, nos termos imputados, a responsabilidade
criminal da sociedade arguida do cometimento do crime por quem, em seu nome e no interesse
colectivo, ocupa uma posição de liderança, o co-arguido, seu legal representante, não se suscitam
dúvidas quanto a os factos objecto do processo contenderem, necessariamente, com a responsabilidade
penal deste, relativamente ao crime por cuja prática foram ambos pronunciados. IV - Assim sendo, não
obstante a inexistência de qualquer relacionamento subsumível à previsão do n.º 1 do art. 134.º do
CPP, relativamente à sociedade arguida e testemunha (…), o grau de parentesco existente entre ele e o
arguido, face aos factos imputados, torna legítima a recusa de depoimento da testemunha. V - A
detenção de arma proibida é um crime comum, de perigo abstracto e de mera actividade, cujo bem
jurídico tutelado é a ordem, segurança e tranquilidade pública ou seja, a segurança da comunidade, face
aos riscos da livre circulação e detenção de armas proibidas, para o qual o legislador estabeleceu várias
molduras penais, em função do grau de perigosidade dos materiais e instrumentos que constituem o seu
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objecto. VI - Estando provado que no dia 9 de Abril de 2014, pelas 10h, na pedreira explorada pela
sociedade arguida, da qual era gerente o arguido, foi apreendido um quilograma de pólvora e trinta
metros de rastilho, destinados a ali serem utilizados, não tendo qualquer dos arguidos autorização para
deterem tais produtos, sabendo o arguido que as substâncias, que, neste circunstancialismo, detinha,
tinham capacidade explosiva, sabendo que tal detenção estava sujeita a licenciamento administrativo,
querendo tal detenção, agindo sempre de forma livre, deliberada e consciente, em nome da sociedade
arguida, e sabendo ainda que a sua conduta era proibida e punida por lei, dúvidas não restam de que
estão preenchidos todos os elementos do tipo objectivo e subjectivo do crime em referência, em relação
a ambos os arguidos, tendo em conta o disposto no art. 11.º, n.º 2, a) do CP.”
Conflito negativo de competência; Competência material; Condenação em pena de prisão;
Contumácia; Declaração; Diligências prévias e necessárias à declaração; Tribunal de execução das
penas; TEP – Acórdão de 19-10-2016
“Sendo da competência do TEP proferir a declaração de contumácia de condenado em pena de prisão
transitada em julgado (arts. 138, n.º 4, al. x), e art. 97.º, n.º 2, als. a) e b), do CEPMPL) - o que o Sr.
Juiz do TEP não questiona -, também lhe compete proceder às diligências prévias, necessárias a
proferir a eventual declaração de contumácia, nas quais se inclui a notificação edital prevista no art.
335.º do CPP (com as adaptações previstas no referido art. 97.º).”
Sentença penal; Depósito da sentença; Irregularidade; Inexistência jurídica da sentença – Acórdão
de 19-10-2016
“I - O depósito tardio da sentença penal constitui tão só mera irregularidade. II - Diversamente, a
leitura, pelo Juiz, de um mero “apontamento”, tendo a elaboração da sentença e respectivo depósito
ocorrido em momento posterior (no caso, cerca de quatro meses), consubstancia inexistência jurídica da
referida peça processual.”
Revogação da suspensão da execução da pena; Audição do arguido; Presença; Técnico do IRS –
Acórdão de 19-10-2016
“I - Ouvir o condenado na presença do técnico que apoia e fiscaliza o cumprimento das condições da
suspensão, questão levantada pelo recorrente, apenas faz sentido nos casos em que a aplicação da
suspensão da pena de prisão é acompanhada pela DGRSP, nomeadamente, nos casos em que a
suspensão fica sujeita a regime de prova. II - Nos restantes casos, não existe qualquer obrigatoriedade
da presença do técnico durante a audição do arguido é o que resulta do disposto no art. 495.º, n.ºs 1 e 2
do CPP.”
Caso julgado ; Força de caso julgado; Questões ; Âmbito – Acórdão de 18-10-2016
“I- A força do caso julgado abrange, para além das questões directamente decididas na parte
dispositiva da sentença, as que sejam decididas na fundamentação como antecedente lógico necessário à
emissão da parte dispositiva do julgado. II- Se a decisão de absolvição de um réu constante do
dispositivo da sentença decorreu da solução dada na fundamentação a uma dada questão preliminar, e
se a solução dada a essa questão preliminar não consta entre as que se mostrem impugnadas nas
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conclusões do recurso, então aquela decisão absolutória com esse concreto fundamento transita em
julgado, independentemente de nas conclusões serem abordados adicionais questões e fundamentos no
sentido da revogação da absolvição contida no dispositivo da sentença. III- Julgada improcedente uma
ação de insolvência com fundamento em falta de legitimidade substantiva do requerente para a
peticionar com o duplo fundamento de que (i) está em causa um crédito litigioso a carecer de mais
ampla e complexa indagação em acção autónoma própria para afirmar a sua (in)existência e de que (ii)
realmente não se demonstrou a titularidade efectiva desse crédito por parte da requerente, a decisão de
improcedência poderá transitar em julgado autonomamente em relação a cada um desses fundamentos
absolutórios. IV- Se na apelação não se impugnou a absolvição com base no primeiro desses
fundamentos, o caso em julgado que se forma em torno da decisão absolutória assim proferida constitui
obstáculo a que se prossiga na apelação com a discussão em torno da absolvição radicada no segundo
dos aludidos fundamentos, pois que em qualquer caso sempre teria de prevalecer intra-processualmente
o caso julgado formado em torno da absolvição decorrente do acolhimento, não impugnado, do
primeiro dos referenciados fundamentos de absolvição.”
Crédito laboral; Garantia; Lei aplicável; Imóvel; Local de trabalho – Acórdão de 18-10-2016
“I- em sido entendido de forma pacífica que a lei aplicável à graduação de créditos em processo de
insolvência é a que se encontra em vigor na data do trânsito em julgado da sentença que a declara. II Segundo a previsão normativa – artº 333º C. Trabalho -, atendendo à causa do crédito - emergente de
contrato de trabalho, ou da sua violação ou cessação - o mesmo goza de privilégio imobiliário especial
sobre o bem imóvel do empregador em que o trabalhador/credor presta a sua actividade. III- Nesse
conceito não estão abrangidos à partida todos os imóveis que integram o património do empregador,
devendo existir e sendo cognoscível a necessária conexão entre o crédito e o(s) bem(ns) onerado(s) com a
garantia: trata-se dos imóveis que pelo empregador estejam afectados de forma estável à sua
organização empresarial, tendo em vista o desenvolvimento da sua actividade, para a qual contribui a
prestação de que emerge o crédito laboral garantido.”
Insolvência – Acórdão de 18-10-2016
“I- A circunstância da lista de créditos apresentada pela A.I., não ter sido impugnada não impõe, sem
mais, a decisão homologatória por parte do tribunal. II- No caso de apreensão, em processo de
insolvência, da meação do insolvente no património comum do casal, o crédito garantido é comum,
uma vez que o que está em causa não é o bem hipotecado mas o direito à meação.3. Tendo sido
incorretamente apreendida a meação da insolvente no concreto imóvel hipotecado (identificado no auto
de apreensão), e não tendo havido nenhuma reação atempada contra tal apreensão, terá de se
considerar que se encontra apreendida metade do bem, em concreto, (a metade que cabe à insolvente)
sobre que incide a hipoteca, e não o seu direito à meação nos bens comuns do casal, conferindo, por isso,
ao credor que dela beneficia, o direito de por ele ser pago com preferência sobre os demais, nos termos
do disposto no artigo 686.º, n.º 1, do Código Civil, sendo reconhecido e graduado como crédito
garantido.”
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Ineptidão da petição inicial; Convite ao aperfeiçoamento, Injunção – Acórdão de 18-10-2016
“I- Segundo o art. 186º, n.º 2, alínea a) do N.C.P.C., a petição será inepta quando falte ou seja
ininteligível a indicação do pedido ou da causa de pedir. II - A ineptidão da petição inicial é uma
excepção dilatória que conduz à abstenção do conhecimento do mérito da causa e à absolvição dos Réus
da instância e que tal excepção é de conhecimento oficioso pelo tribunal, conforme os artigos 186.º, n.ºs
1 e 2, alínea a), e 278.º, n.º 1, alínea b), ambos do Código de Processo Civil. III- Nos termos dos arts. 5º,
nº1, e 552º, nº1, al.d) do n. Código de Processo Civil, às partes cabe alegar os factos que integram a
causa de pedir e as excepções, sendo pois na petição inicial que devem constar os concretos e reais factos
que preenchem a previsão da norma jurídica na qual a parte funda o seu direito. IV- Em ação em que o
pedido é o pagamento de quantia referente ao incumprimento de um contrato de mútuo ou de aluguer
de veículo sem condutor ou semelhante, a autora terá de alegar e provar os termos do contrato,
nomeadamente o montante mutuado, o montante das prestações devidas e seu prazo de vencimento e
bem assim, a data da mora e incumprimento definitivo e de onde decorre o valor que peticiona, se só de
juros e capital se de outra origem, concretizando-a nesse caso; V - Não é de convidar à correcção da
petição inicial (nos termos do art. 590º, nºs 2, al.b), 3 e 4 do nCPC) quando a petição seja inepta nos
termos do art. 186º do mesmo diploma, uma vez que só um articulado que não padeça dos vícios
mencionados neste último preceito pode ser objecto desse convite à correcção e isto porque se a parte
declinar tal convite tal comportamento de inércia não obsta a que a acção prossiga os seus termos,
contrariamente à consequência para a ineptidão que é a de determinar a nulidade de todo o processo. VI
- Não pode ser considerado despacho a convidar ao aperfeiçoamento aquele em que o tribunal ordena a
notificação de ambas as partes para “se pronunciarem sobre a ineptidão da petição inicial”, porque o
conhecimento desta , sendo oficioso, não carece de notificação prévia para evitar “decisão surpresa” e
porque o depacho a convidar ao aperfeiçoamento só é dirigido ao autor e tem de contar a finalidade e
indicar a deficiência encontrada. VII-Embora num requerimento de injunção se tenha de formular a
causa de pedir e o pedido num modelo aprovado pelo Ministério da Justiça (nos termos do art. 10º do
DL n.º 209/98, de 01.09), o que implica uma necessária concisão, a lei não dispensa que se invoquem os
factos jurídicos concretos que integram a respectiva causa de pedir, para que se compreenda, incluindo
o requerido, o negócio que está na origem do litígio. VIII - O poder de mandar aperfeiçoar os articulados
para serem supridas insuficiências ou imprecisões na exposição e concretização da matéria de facto
alegada (art. 590º, nº4 do nCPC) tem de ser entendido em rigorosos limites, e isto porque este convite se
realiza apenas quando existam as apontadas insuficiências ou imprecisões que possam ser resolvidas
com esclarecimentos, aditamentos ou correcções. Ou seja, anomalias que não ponham em causa, em
absoluto, o conhecimento da questão jurídica e a decisão do seu mérito mas que possam facilitar que
este conhecimento e decisão sejam realizados de forma mais eficaz.”
Acidente de viação; Repartição; Culpa; Indemnização; Dano biológico – Acórdão de 18-10-2016
“I- Tendo presente a natureza dos veículos - um veículo ligeiro de passageiros e um motociclo -, saindo
o primeiro de um parte de estacionamento e o segundo seguindo a uma velocidade superior à permitida,
por lei, no local, temos para nós que a percentagem de responsabilidade civil a fixar (pelo facto de quem
sai de um parque dever ter uma atenção redobrada e não se pode imputar uma culpa de ¼ a alguém

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de
decisão sem assistência profissional qualificada. Os artigos científicos e de opinião publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o
nosso site www.nrdc-advogados.com.

© NRDC - Escritório de Advogados 2016
70

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

que circule a uma velocidade superior a 50 Km/h num local limitativo dessa velocidade, pela hemi-faixa
de rodagem direita, atento o seu sentido de marcha, e que ao se aperceber da iminência do embate trava
e desvia-se para a hemi-faixa de rodagem esquerda, tendo o veículo automóvel prosseguido a sua
marcha indo o motociclo colidir frontalmente conta a parte lateral da frente desse veículo), com base
nestes factos, é bastante maior quanto ao condutor do veículo automóvel, pelo que se fixa em 95% para
o condutor deste veículo e 5% para o condutor do motociclo. II - A indemnização pela perda da
capacidade aquisitiva deve ser calculada em atenção ao tempo provável de vida activa da vítima e
esperança média de vida, de forma a representar um capital produtor de rendimento que cubra a
diferença entre a situação anterior e a actual até final desse período. Para tanto, serão convocadas as
normas dos arts.564º e 563º, nº 3 do Código Civil, onde se extrai a legitimação do recurso à equidade
(art.4º do CC) e a desvinculação relativamente a puros critérios de legalidade estrita.”
Contrato de seguro; Declaração de risco; Boa fé; Segurado; Tomador – Acórdão de 18-10-2016
“I-A declaração do risco é uma das obrigações fundamentais do tomador do seguro/ segurado e que se
funda no princípio geral da boa-fé. II - Agir de boa-fé é agir com diligência, zelo e lealdade
correspondentes aos legítimos interesses da contra parte, numa linha de correcção e probidade, a fim de
não prejudicar os legítimos interesses da outra parte, é não proceder de modo a alcançar resultados
opostos aos que uma consciência razoável poderia tolerar. III- Esta característica não visa reforçar a
necessidade das partes actuarem, tanto nos preliminares como na formação do contrato, de boa-fé
(artigo 227.º, n.º 1, 1ª parte do CC), mas sim realçar a necessidade de o tomador de seguro (e o segurado)
actuar com absoluta lealdade, uma vez que a empresa de seguros não controla a veracidade destas no
momento da subscrição. IV - Ao celebrar um contrato é obrigação do segurado não prestar declarações
inexactas, assim como não omitir qualquer facto ou circunstância que possam influir na existência ou
condições do contrato, (tanto mais que o art.º 18º do D.L. n.º 72/2008 impõe-lhe um dever geral de
informação, que tem por objecto a prestação de elementos informativos e esclarecimentos necessários à
compreensão do contrato de seguro por parte do tomador). V - Sobre o segurado recai o ónus de não
encobrir qualquer facto que possa contribuir para a apreciação do risco por parte da seguradora e se o
fizer, tendo conhecimento de tais factos que de alguma maneira possam influir sobre a formação do
contrato e as condições do mesmo, perde o direito à contra – prestação da seguradora.”
Casamento; Regime de bens; Bens comuns – Acórdão de 18-10-2016
“I-Resultando provado que A. e R. casaram em 12 de Março de 1983, sem convenção antenupcial, face
ao preceituado no art.º 1717º do C.C. o casamento entre A. e R. considera-se celebrado sob o regime de
comunhão de adquiridos. II- Assim sendo, uma vez que o montante depositado na conta n.º ... da C...,
era proveniente dos rendimentos do trabalho de ambos ele é um bem comum, face ao preceituado no
art.º 1724º do mesmo diploma, ou seja faz parte, ainda que levantado pelo A., da massa patrimonial de
A. e R., pelo que tal quantia faz parte dos bens comuns dos cônjuges, objecto duma propriedade
colectiva.”
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Processo especial de revitalização; PER; Crédito; Classificação; Reclamação de créditos; Lista
provisória de créditos; Impugnação – Acórdão de 18-10-2016
“I- No CIRE não existe norma que discipline a matéria da classificação dos créditos reclamados em
sede de PER, pelo que as reclamações de créditos no PER devem seguir o modelo estabelecido no art.º
128º do CIRE, com as indicações estabelecidas nas várias alíneas do n.º 1 do art.º 128º - providência de
crédito, sua data de vencimento, os respectivos montantes de capital e juro, as condições a que o crédito
esteja subordinado, a sua natureza, sendo que, no caso de se tratar de um crédito garantido, devem ser
indicados os bens ou direitos objecto da garantia, a existência de garantias pessoais, a taxa de juro de
mora (cfr. Ac. Rel. de Lisboa de 20/2/2014, proc. n.º 1390/13.0TBTVD-A). II- A lei não prevê um modo
particular de impugnação da lista provisória de créditos para o PER, a impugnação pelos credores
interessados será realizada como no processo de insolvência comum, com fundamento na indevida
inclusão ou exclusão de créditos, ou na incorrecção do montante ou da qualidade dos créditos
reconhecidos, como dispõe o n.º1 do art.º 130 do CIRE.”
Crédito laboral; Prescrição; Impugnação; Reclamação de créditos; Insolvência – Acórdão de 1310-2016
“I-A prescrição é uma causa extintiva de um direito decorrente da inércia do seu titular durante um
determinado período de tempo e existe para garantir a segurança jurídica. II-O artº 17º-E, nº 1 do
CIRE, apesar de obstar à instauração de quaisquer ações para cobrança de dívidas contra o devedor,
viabiliza, em relação aos credores, a garantia do acesso ao direito e à tutela jurisdicional, através dos
mecanismos da impugnação e reclamação de créditos previstos nos nºs 2 e 3 do artº 17º-D do mesmo
código. III- Uma trabalhadora que se arroga titular de créditos emergentes do contrato de trabalho,
mas que não impugnou o seu crédito apresentado pela empregadora/devedora em processo especial de
revitalização, nem reclamou outros créditos já vencidos, neste processo, tendo tido tal possibilidade,
nem se manifestou por qualquer acto considerado meio adequado a interromper a prescrição, vindo a
intentar uma ação judicial quando já havia decorrido o prazo previsto no artº 337º do Código do
Trabalho, manteve uma atitude de inércia que lhe é imputável e que originou a prescrição de outros
seus eventuais créditos sobre a sua empregadora.”
Contra-ordenação laboral; Admissibilidade de recurso; Montante da coima; Recurso; Aplicação do
direito; Culpa contraordenacional – Acórdão de 13-10-2016
“I-Atento o disposto no artº 49º, nº 2 da Lei nº 107/2009, de 1409, o Tribunal da Relação pode aceitar o
recurso contraordenacional, a requerimento do arguido ou do M.º P.º, quando tal se afigure
manifestamente necessário à melhoria da aplicação do direito ou à promoção da uniformidade da
jurisprudência. II- No que concerne à primeira parte desse normativo, importa destacar que o legislador
não define o que entende por ‘melhoria da aplicação do direito’, pelo que compete ao intérprete
explicitar o conteúdo do conceito genérico utilizado. III- Só se verifica essa manifesta necessidade
quando na decisão impugnada se observe um erro jurídico grosseiro, incomum, uma errónea aplicação
do direito visível, assim não sucedendo perante uma mera discordância quanto à aplicação do direito.
IV-A ‘melhoria da aplicação do direito’ justifica-se quando a decisão proferida pelo tribunal recorrido
revele um erro evidente (manifesto), clamoroso, intolerável, incontroverso e de tal forma grave que não
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se pode manter, por constituir uma decisão absurda de exercício da função jurisdicional. V- É sabido
que o direito de mera ordenação social corresponde a uma censura de natureza social e administrativa
distinta da que está subjacente ao direito criminal. VI-Enquanto a culpa penal comporta um juízo de
censura ético-jurídica, a culpa no âmbito do direito contraordenacional corresponde a um juízo de
censura de violação de um dever legal – artº 9º, nº 1 do DL nº 433/82, de 27/10.”
Difamação – Acórdão de 12-10-2016
“I - O direito da liberdade de expressão tem limites. II - Há difamação quando o “leitor médio”, ao ser
confrontado com tais expressões, retira claramente do seu conteúdo um significado de
achincalhamento, de rebaixamento, de ataque gratuito e de menorização do bom nome e da reputação
pessoal, social e política do assistente. III - A discussão, quando tem contornos políticos tem de ter,
necessariamente, maior campo de tolerância, sob pena de se por em causa a liberdade de expressão, mas
deve ter como linha vermelha o respeito e a honra que são devidos ao visado, mesmo enquanto político
ou como simples cidadão, qualidade em que foi atingido aqui o assistente.”
Defensor oficioso; Honorário; Julgamento; Nova sessão – Acórdão de 12-10-2016
“I - A revogação da Nota 1 da Tabela de honorários para a protecção jurídica, anexa, da Portaria n.º
1386/2004, de 10 de Novembro, operada pelo art. 2.º, a) da Portaria n.º 210/2008, de 29 de Fevereiro
significa que a lei, pura e simplesmente, deixou de prever qualquer critério para a determinação do
número de sessões de cada diligência processual. II - Não se descortina qualquer razão atendível para
que uma audiência que tenha decorrido da parte da manhã e da parte da tarde de um mesmo dia
equivalha, para este efeito, a uma sessão, e que uma audiência que tenha decorrido na manhã de um dia
e na manhã ou na tarde de outro dia equivalha, para o mesmo efeito, a duas sessões, originado
retribuições diversas para o mesmo tempo de serviço prestado, sem um mínimo de razoabilidade. III Deve considerar-se, para os efeitos previstos no n.º 9 da Tabela de honorários para a protecção jurídica,
anexa à Portaria nº 1386/2004, de 10 de Novembro, atento o princípio que se extrai do disposto no art.
328.º, n.º 2 do Código de Processo Penal, que há lugar a nova sessão sempre que a diligência, iniciada no
período da manhã, seja interrompida para almoço.”
Proibição de conduzir veículos motorizados; Pena acessória; Âmbito – Acórdão de 12-10-2016
“I - Se a pena acessória de proibição de condução tem um efeito universal, ou seja, abrange todos e
quaisquer veículos motorizados, de qualquer categoria e se a proibição pode/deve ser imposta a quem
nem sequer está, no momento da prática dos factos, habilitado a conduzir, é forçoso concluir que, assim
sendo, não assiste razão ao recorrente quando, tendo conhecimento da proibição de conduzir pelo
período de cinco meses, que essa proibição se aplica a todo e qualquer veículo motorizado, entregue
apenas a licença que o habilitava a conduzir ciclomotor e mantenha em seu poder o documento que, no
mesmo período da proibição ou inibição, o habilitava a conduzir veículos da categoria B/B1. II - Com a
fixação da proibição de condução de veículos motorizados ou com motor, de qualquer categoria, a lei
não distingue, no caso concreto do artigo 69.º do Código Penal, se o título que para tal habilita o
agente, foi adquirido antes ou já depois da prática dos factos. O que se pretende efetivamente é que,
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durante aquele período, o agente não tenha documento legal para conduzir. III - Independentemente de
o Tribunal averiguar ou não quais os títulos de condução que o arguido tinha para conduzir veículos
com motor no momento em que o notificou para proceder à sua entrega, era dever legal do recorrente
proceder à entrega de todos os que tinha em seu poder que o habilitavam a conduzir qualquer veículo
motorizado.”
Processo especial de revitalização; Per; Negociações; Prorrogação do prazo – Acórdão de 11-102016
“Interposto recurso da decisão que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo de negociações feito ao
abrigo do art. 17º-D/5 do CIRE e se for encerrado o processo de negociação que cautelarmente
prosseguiu apesar daquele indeferimento, com apresentação ao tribunal do plano de recuperação para
efeitos de apreciação homologatória, mesmo antes da revogação daquele indeferimento pelo tribunal
superior e em condições do plano de recuperação não poder ser homologado, a procedência de tal
recurso não tem por efeito a abertura de um prazo complementar de negociações visando,
designadamente superar as insuficiências da votação favorável determinantes da impossibilidade legal
de homologação do plano.”
Insolvência; Cônjuge; Morte; Coligação; Herança – Acórdão de 11-10-2016
“Falecendo um dos cônjuges durante a pendência de uma insolvência requerida contra ambos, o
processo passa a correr contra o cônjuge sobrevivo e contra a herança indivisa do outro, sem
necessidade de se proceder, sequer, a habilitação de herdeiros.”
Nulidade processual; Falta de citação; Arguição; Tempestividade; Sanação da nulidade – Acórdão
de 11-10-2016
“I- As nulidades de processo, importando a anulação do processado, são desvios do formalismo
processual: prática de um acto proibido, omissão de um acto prescrito na lei e a realização de um acto
imposto ou permitido por lei, mas sem o formalismo requerido. II - A não citação do réu/executado
implica a nulidade do processado posterior (artº 194º do CPC, actualmente artº 187º), desde que a falta
não se encontre sanada. III - Há falta de citação nas situações descritas nas diversas alíneas do nº 1 do
artº 195º do CPC (actualmente artº 188º), designadamente “Quando se demonstre que o destinatário da
citação pessoal não chegou a ter conhecimento do acto, por facto que não lhe seja imputável” (artº 195º, nº 1,
al. e), do CPC). IV - A nulidade (falta) da citação (nulidade principal) deve ser arguida com a primeira
intervenção no processo, em qualquer estado do processo, enquanto não deva considerar-se sanada
(artºs 196º e 204º, nº 2, do CPC, actualmente arts. 189º e 198º). V - Nesta matéria, dispõe o art. 196° do
C. P. Civil, actualmente art.º 189º, que "Se o réu ou o Ministério Público intervier no processo sem
arguir logo a falta da sua citação, considera-se sanada a nulidade". VI - Por "intervenção no processo"
deve entender-se o que se reporta à prática de acto susceptível de por termo à revelia do réu, sendo que
a intervenção do réu (ou do Ministério Público) preenche as finalidades da citação, desde que ele não se
mostre, desde logo, interessado em arguir essa omissão.”
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Articulado superveniente; Tempestividade; Admissibilidade; Factos supervenientes – Acórdão de
11-10-2016
“I- O artigo 588.º, nº 1, do nCPC estatui que os factos constitutivos, modificativos ou extintivos do
direito que forem supervenientes podem ser deduzidos em articulado posterior ou em novo articulado,
pela parte a quem aproveitem, até ao encerramento da discussão. II - Para esse efeito consideram-se
supervenientes os factos ocorridos posteriormente ao termo dos prazos para a apresentação dos
articulados normais da ação, como os factos anteriores de que a parte só tenha conhecimento depois de
findarem esses prazos, devendo, nesse caso, produzir-se prova da superveniência (n.º 2 do preceito
citado). III - Estando em causa factos supervenientes que sejam constitutivos, modificativos ou
extintivos dos direitos das partes, eles podem ser deduzidos em articulado posterior ou em novo
articulado pela parte a quem aproveitem, até ao encerramento da discussão da causa. IV - Porém, o
preceito estabelece timing para o seu oferecimento, ao estatuir que o novo articulado é oferecido na
audiência prévia, quando os factos hajam ocorrido ou sido conhecidos até ao respectivo encerramento;
nos 10 dias posteriores à notificação da data designada para a realização da audiência final, quando não
se tenha realizado a audiência prévia; e na audiência final, se os factos ocorrerem, ou a parte dele teve
conhecimento em data posterior às anteriormente referidas (cfr. n.º 3, alíneas a), b) e c), do artº 588º
nCPC).”
Caso julgado; Autoridade; Fundamentos de facto – Acórdão de 11-10-2016
“I-A excepção de caso julgado destina-se a evitar uma nova decisão inútil (razões de economia
processual), o que implica uma não decisão sobre a nova acção, pressupondo uma total identidade entre
ambas as causas. II - A autoridade de caso julgado importa a aceitação de uma decisão proferida em
acção anterior, que se insere, quanto ao seu objecto, no objecto da segunda, visando obstar a que a
relação ou situação jurídica material definida por uma sentença possa ser validamente definida de modo
diverso por outra sentença (razão de certeza ou segurança jurídica), não se exigindo a tríplice
identidade. III - Os fundamentos de facto não assumem, quando autonomizados da decisão de que são
pressuposto, valor de caso julgado. IV - Nos casos em que a reconvenção é legalmente imposta ou em
que a necessidade resulta indirectamente da lei material, a reconvenção torna-se “necessária ou
compulsiva”, logo, na sua falta, o réu fica inibido de propor acção autónoma.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE GUIMARÃES
Sentença condenatória; Determinação da sanção; Omissão de factos; Insuficiência da matéria de
facto; Reenvio – Acórdão de 10-10-2016
“I- Chegado o momento de determinação das penas e confrontando-se o julgador com a falta de
elementos fáticos necessários para proceder a essa operação, deverá concluir pela necessidade de
produção de prova suplementar que, não sendo possível efetuar-se de imediato, deverá fazer-se
oportunamente, com reabertura da audiência, como previsto nos artigos 369.º, n.º 2 e 371.º do Código
de Processo Penal. II- Se assim não proceder, encerrando a produção da prova sem os necessários
elementos fáticos relativos às condições de vida e personalidade do arguido e sem sequer fazer tentativa
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de os obter, o tribunal comete a nulidade prevista no artigo 120.º, n.º 2, al. d) do Código de Processo
Penal. E, depois, proferindo decisão condenatória com omissão de factos relevantes para a
determinação da sanção, produz sentença ferida do vício da insuficiência da matéria de facto provada
para a decisão, a que alude a al. a), do n.º 2, do artigo 410.º do Código de Processo Penal.”
Fraude qualificada; Suspensão da execução da pena; Subordinação a condição de pagamento –
Acórdão de 10-10-2016
“I-A interpretação do artigo 14.º do RGIT tem de ser conjugada com o disposto no artigo 51.º, n.º 2 do
Código Penal, no sentido de que nos crimes tributários, assim como sucede relativamente a todos os
outros, a subordinação da suspensão da execução da pena ao dever de pagamento só poderá acontecer
quando do juízo de prognose realizado resulte existirem condições para o cumprimento dessa
condição. II- Sendo o arguido um homem que perfez este ano 49 anos de idade e como tal em plena vida
ativa, com competências profissionais na área da construção civil, que adquiriu na sua já longa
atividade profissional, há pelo menos expetativas objetivas de que venha a ter meios financeiros que lhe
permitam pagar, ao longo de três anos, o montante correspondente à vantagem patrimonial obtida.”
Suspensão da execução da pena; Revogação; Não audição do arguido; Nulidade insanável –
Acórdão de 10-10-2016
“É insanavelmente nulo, nos termos das disposições conjugadas dos arts. 495º, nº2, 119º, al. c) e 122º, nº
1, do CPP, a decisão que decretou a revogação da suspensão da execução da pena de prisão, sem que ao
arguido fosse dada oportunidade de se defender, designadamente dos argumentos aduzidos no parecer
do Mº Pº, e requerer a produção de meios de prova, por se traduzir numa quebra de reciprocidade
dialéctica entre tal Órgão e o condenado e postergar as garantias de defesa deste, na dimensão dos
princípios do contraditório e de audiência do mesmo, acolhidos no art. 32º da Constituição.”
Violência doméstica; Penas acessórias; Proibição de contato com a ofendida; Uso e porte de arma;
Início do cumprimento da pena – Acórdão de 10-10-2016
“I- À aplicação de uma pena acessória, tal como acontece em relação à pena principal, subjaz um juízo
de censura global pelo crime praticado, daí que para a determinação da medida concreta de uma e outra
se imponha o recurso aos critérios estabelecidos no art.º 71.º do Código Penal. Consequentemente, na
graduação da sanção acessória o Tribunal deve atender à culpa do agente e às exigências de prevenção,
bem como a todas as circunstâncias que depuserem a favor ou contra este. II- O cumprimento de uma
pena acessória de proibição de contato com a ofendida não constitui obstáculo a que possa ser cumprido
o regime fixado na regulação das responsabilidades parentais, não obstante a eventual ocorrência de
dificuldades na articulação entre um e outro dos regimes. III- O período de duração da pena acessória
de uso e porte de arma inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, não havendo lugar ao desconto
do período que decorreu desde a apreensão das armas até à ocorrência daquele trânsito.”
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Juiz natural; Impedimento de juíza que elabora acórdão; Leitura efectuada pelo juiz adjunto;
Alteração não substancial dos factos – Acórdão de 10-10-2016
“I - Com a regra do juiz natural ou legal, que se prende com o exercício independente e imparcial da
função jurisdicional (arts. 202º e 203º da CRP) e, por isso, também com a organização dos tribunais e o
estatuto dos juízes, com particular incidência nas suas garantias de inamovibilidade (art. 216º da CRP),
pretende-se preservar a confiança na administração da justiça, evitando que se possa influir no
resultado do processo, através da instauração de tribunais “ad hoc” ou de excepção ou de mudanças
arbitrárias do órgão judicial ou da sua constituição. Para tanto, a organização dos tribunais não pode
estar sujeita a manipulações de conveniência extrajudicial e, por isso, só em casos excepcionais essa
regra pode ser derrogada e para dar satisfação adequada a outros princípios constitucionais, como é o
da própria imparcialidade que a mesma visa garantir ou o de optimizar a administração da justiça,
mediante uma conjuntural redistribuição de processos, com vista a uma tendencial igualação e maior
operacionalidade dos serviços, a qual, ainda assim, por se repercutir na competência do tribunal para
julgamento, só pode ser determinada pelo Órgão (CSM) constitucionalmente incumbido dos poderes de
gestão relativos aos juízes dos tribunais judiciais, «designadamente em articulação com os juízes
presidentes das comarcas» [cfr. arts. 217º e 218º da CRP, 136º e 149º a) e h) do EMJ e 135º e 155º da Lei
62/2013 (LOSJ)]. II - A regra é a de que os processos (comuns colectivos) submetidos a julgamento
devem ser decididos pelo tribunal colectivo composto pelos três juízes que tenham sido previamente
colocados na secção em que aqueles tenham sido distribuídos e presididos pelo respectivo titular.
Porém, nada obsta à sua excepcional derrogação se emergir uma qualquer concreta circunstância ou
razão objectiva que o justifique, nomeadamente a que o Conselho Superior da Magistratura, ouvido o
presidente da comarca, designe os juízes necessários para esse efeito, com base em critérios
transparentes, claramente imunes a quaisquer propósitos de influir no resultado do processo ou a
manipulações de conveniência extrajudicial. III- Se, por impedimento da Sra. Juíza que presidiu ao
julgamento por tribunal colectivo, subsequente à elaboração por aquela do acórdão, foi um dos
Senhores Juízes Adjuntos desse Colectivo quem procedeu à leitura do acórdão, acto expressamente
permitido pelo art. 372º nº 3 do CPP, depois de, previamente, ter comunicado uma alteração não
substancial de factos, tal comunicação não poderia deixar de ser efectuada pelo Juiz que estava, na
circunstância, a presidir à audiência, ao abrigo do art. 358º nº 1 do CPP, e tem como pressuposto que
aquele Sr. Juiz procedeu à mera comunicação de uma alteração necessariamente ínsita à deliberação do
Tribunal Colectivo, porquanto a imposição e a justificação dessa alteração só no âmbito de tal
deliberação poderiam ter sido adquiridas.”
Lançamento de fogo-de-artifício; Operador credenciado; Apreensão de material pirotécnico; Falta
de licença de utilização; Inexistência de responsabilidade criminal – Acórdão de 10-10-2016
“I - Sendo o arguido operador credenciado para o lançamento de fogo-de-artifício e contratado nessa
qualidade, a detenção pelo mesmo de material pirotécnico classificado como sendo de categoria 4, por se
inserir na previsão do ponto 1.a) do Anexo A das instruções sobre a utilização de artigos pirotécnicos e
no artigo 6º, nº 1 e nº 3, al. iv) do DL 135/2015, de 28/07, não integra a o ilícito típico p. e p. pelo art.
86, nº 1, al. d) e art. 2º, nº 5 do RJAM (detenção de arma proibida). II - Não possuindo licença para a
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utilização do material pirotécnico que lhe foi apreendido, a conduta do arguido apenas poderá ser,
eventualmente, sancionada como mera contra-ordenação (arts. 25º do Regulamento sobre a
Fiscalização de Produtos Explosivos e 38º, nº 1, do Regulamento sobre o Fabrico, Armazenamento,
Comércio e Emprego de Produtos Explosivos, aprovados pelo DL 376/84, de 30/11), não cabendo ao
Tribunal Criminal a competência para a apreciar os factos noticiados nestes autos, mas às autoridades
administrativas (arts. 33º e 34º do RGGO), no caso, à PSP (art. 27º do citado Regulamento sobre a
Fiscalização de Produtos Explosivos e art. 37º do DL 135/2015, de 28/7).”
Abuso de confiança fiscal; Elementos do crime; Apropriação – Acórdão de 10-10-2016
“I- No regime actualmente em vigor (Lei nº 15/2001, de 5 de Junho), o preenchimento do tipo de abuso
de confiança fiscal prescinde do elemento apropriação e basta-se com a não entrega à administração
tributária de prestação tributária deduzida, nos termos da lei, ou de prestação tributária que tenha sido
recebida e que haja a obrigação legal de liquidar. II- No caso dos autos, qualquer que seja a perspectiva
sobre esta matéria, sempre se mostram verificados os elementos constitutivos do referido ilícito, já que
ficou provado que as contribuições descontadas e retidas dos salários dos trabalhadores, bem como dos
seus membros estatutários, foram integradas no património da sociedade arguida, sendo afectadas ao
pagamento das necessidades correntes desta, designadamente, ao pagamento de fornecedores e ao
pagamento dos salários dos trabalhadores.”
Injunção; Incumprimento; Suspensão provisória do processo; Desconto do período de inibição
cumprido – Acórdão de 10-10-2016
“I - A inibição de conduzir veículos motorizados prevista no art. 69º, nº 1, do C. Penal, é uma
verdadeira pena criminal, embora acessória, é imposta independentemente da vontade do arguido e o
seu incumprimento faz incorrer o arguido na prática de um crime. Diferentemente, a injunção, aplicada
no âmbito da suspensão provisória do processo, é um instrumento que visa a composição social, é uma
sanção de índole especial penal e o seu incumprimento acarreta apenas o prosseguimento do processo. II
- Não obstante, são puramente conceptuais as averbadas diferenças, pois a pena acessória e a injunção
visam, uma e outra, os mesmos factos, têm o mesmo conteúdo e alcance prático, para além de
comungarem o mesmíssimo modo de execução e idêntica razão de ser, designadamente quanto à
paridade das respectivas funções de prevenção especial e geral. III - Atendendo à evidente equivalência
substantiva e funcional de ambas as prestações, o tempo da inibição de conduzir veículos motorizados
já cumprida pelo arguido a título de injunção, por razões de justiça material, deve ser descontado no da
duração da pena acessória de proibição de conduzir tais veículos em que o mesmo veio a ser condenado
no mesmo processo, para evitar o duplo sancionamento da mesma conduta.”
ACÓRDÃOS DO TRIBUNAL DA RELAÇÃO DE ÉVORA
Abuso de confiança fiscal; Condição objectiva de punibilidade; Alteração da matéria de facto pela
relação – Acórdão de 25-10-2016
“I- A exigência contida na al. b) do nº 4 do artigo 105º do RGIT, definida como uma condição objectiva
de punibilidade, deve constar – como facto – da acusação, sob pena de manifesta improcedência desta,
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nos termos do artigo 311º do C.P.P..II- Não constando tal facto da acusação não pode vir a ser incluido
nos factos provados em audiência de julgamento à luz de qualquer dos regimes processuais penais
contidos nos artigos 358º ou 359º do C.P.P., implicando a absolvição do ou dos arguidos da acusação.”
Prestação de contas – Acórdão de 20-10-2016
“I-A obrigação de informação a que se refere o art. 573.º do Código Civil existe enquanto ocorrer dúvida
fundada acerca da existência ou do conteúdo do direito sobre o qual existe o dever de informar. IIAcaso se demonstre que as contas foram já directamente prestadas ao mandante, tal constituirá
questão prévia e prejudicial, obstando ao prosseguimento da acção de prestação de contas. III- Os
procuradores têm o dever de prestar contas em relação aos bens ou interesses do representado,
independentemente da existência ou da natureza de negócio de que resultou a procuração.”
Insolvência culposa – Acórdão de 20-10-2016
“I- Os factos elencados no art. 186.º n.º 2 do CIRE constituem presunção iuris et de iure, quer da
existência de culpa grave, quer do nexo de causalidade desse comportamento para a criação ou
agravamento da situação de insolvência, não admitindo a produção de prova em sentido contrário. IIOcultam ou fazem desaparecer o património da insolvente, os gerentes que procedem à total
depreciação contabilística de uma vedação cercando uma zona de caça turística, e permitem que os
terrenos abrangidos pela exploração cinegética dessa zona passem a ser explorados por outras pessoas
colectivas, onde eles mantêm o poder decisório relevante, continuando a dita vedação a manter a sua
utilidade económica, agora para estas outras pessoas colectivas. III- Procedem à criação artificial de
prejuízos os gerentes que não renovam uma concessão de zona de caça turística, e permitem que os
terrenos ali abrangidos passem a ser explorados por outras pessoas colectivas, onde eles mantêm o
poder decisório relevante, levando assim a insolvente a perder a sua principal fonte de rendimentos.”
Factos supervenientes; Prova pericial – Acórdão de 20-10-2016
“Tendo sido apresentada uma ampliação do pedido com base em factos supervenientes, os novos danos
alegados podem ser objecto de prova pericial, mesmo que nos autos já outra tenha sido realizada.”
Arrendamento; Revogação – Acórdão de 20-10-2016
“I-A entrega, pelo arrendatário, da chave do locado ao senhorio, que a aceita, materializando a entrega
do próprio locado, traduz a revogação real do contrato de arrendamento, desde que não sejam
estabelecidas cláusulas compensatórias ou quaisquer cláusulas acessórias. II-A revogação do contrato
implica na sua extinção, pelo que resulta inútil apreciar da sua extinção com fundamento na
resolução.”
Privilégio creditório; Local de trabalho – Acórdão de 20-10-2016
“I- O trabalhador goza de privilégio imobiliário especial pelo seu crédito perante a entidade
empregadora sobre o património imobiliário pertencente ao empregador que integre a estrutura estável
da sua organização produtiva, independentemente da localização habitual do posto de trabalho do
trabalhador, desde que exista uma interacção efectiva na prestação da obrigação laboral mantida entre
as partes no referido imóvel. II- O local onde o trabalhador presta a sua actividade, referido no art.º
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333º do Código do Trabalho tanto podem ser o local habitual como aquele outro para onde se deslocava
quando aumentavam as necessidades de produção na unidade fabril.”
Admissibilidade do recurso; Cumulação de pedidos; Sucumbência – Acórdão de 13-10-2016
“Quando estamos perante uma cumulação de pedidos a quantificação da sucumbência tem de ser
aferida face aos pedidos efetivamente impugnados, sob pena de se desvirtuar por completo o pretendido
pelo legislador da reforma do CPC de 1985, que estabeleceu determinados requisitos de recorribilidade,
com vista a filtrar as questões que devem ser apreciadas pelos tribunais superiores.”
Acidente de trabalho; Anexo de causalidade; Prova pericial – Acórdão de 13-10-2016
“I- Verificando-se quer na fase conciliatória quer na fase contenciosa do processo de acidente de
trabalho discordância quanto ao nexo de causalidade entre o acidente e as lesões/sequelas que o
sinistrado apresenta, é lícito às partes apresentarem meios de prova, designadamente prova pericial, em
relação a tal factualidade; II- a requerida prova pericial, a realizar no processo principal, não se
confunde com a realização de exame por junta médica para determinação da incapacidade para o
trabalho, a realizar no processo apenso.”
Resolução do contrato de trabalho; Justa causa; Ónus da prova; Factos admitidos por acordo –
Acórdão de 13-10-2016
“I- Alegando o trabalhador na petição inicial o não pagamento de determinada retribuição – na qual
havia fundado a resolução do contrato com justa causa na comunicação escrita que havia enviado ao
empregador - e alegando este na contestação que pagou a referida retribuição, juntando à referida peça
processual um “recibo de remunerações” assinado pelo trabalhador comprovativo desse pagamento, tal
constitui uma excepção peremptória; II- Não tendo o trabalhador respondido a tal excepção, face ao
disposto no artigo 60.º, n.º 3, do CPT e artigo 574.º, n.º 2, do CPC, o referido pagamento deve ter-se por
assente com base no acordo das partes; III- Na acção em que for apreciada a justa causa de resolução do
contrato de trabalho pelo trabalhador apenas são atendíveis os factos constantes da comunicação
escrita de resolução remetida pelo trabalhador ao empregador; IV- Por isso, tendo em tal comunicação
escrita o trabalhador invocado apenas, de concreto, o não pagamento da retribuição de Março de 2012,
só esta pode fundar a justa causa de resolução do contrato de trabalho, e não quaisquer outras
retribuições que se prove encontrarem-se em falta; V- E provando-se que o empregador pagou ao
trabalhador a retribuição de Março de 2012, inexiste justa causa de resolução do contrato de trabalho.”
Abertura de instrução; Qualificação jurídica diversa; Admissibilidade – Acórdão de 11-10-2016
“O arguido pode requerer a abertura da instrução, mesmo querendo ver discutida, e apenas, a questão
da qualificação jurídica dos factos, em vista à sua alteração, nomeadamente, quando pretender a
imputação por crime menos grave.”
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Custas de parte – Acórdão de 06-10-2016
“I- O art.º 26º, nº 6 do RCP não abrange as custas de parte, designadamente, os honorários dos peritos e
honorários forenses. II- Tal preceito não é inconstitucional.”
Habilitação de herdeiros; Objecto – Acórdão de 06-10-2016
“I- O valor do incidente de habilitação corresponde ao valor da causa a que respeita. II-A sentença
proferida em sede do incidente de habilitação de herdeiros de parte falecida, tendo em vista assegurar a
legitimidade dessa mesma parte na ação principal, não determina o âmbito da responsabilidade dos
herdeiros habilitados relativamente ao objeto da referida ação. III-Desde logo por via do efeito
devolutivo que cabe ao recurso interposto da sentença de habilitação de herdeiros, a interposição de tal
recurso não é apto a acarretar o entorpecimento da ação principal, pelo que não traduz que a recorrente
incorreu em litigância de má-fé.”
Prescrição presuntiva; Impugnação da decisão de facto – Acórdão de 06-10-2016
“I- A prescrição presuntiva funda-se na presunção de cumprimento, presunção essa que pode ser ilidida
por confissão expressa ou tácita da dívida. II- A impugnação, em sede de recurso, da motivação
atinente à decisão da matéria de facto, designadamente no que respeita à apreciação do depoimento de
parte prestado na audiência final, não dispensa a impugnação da decisão relativa à própria matéria de
facto nos moldes estabelecidos no art.º 640.º do CPC.”
Suspensão da instância; Dano irreparável – Acórdão de 06-10-2016
“Estando suspensa, por existência de causa prejudicial, a acção para regulação das responsabilidades
parentais, pode ser deduzido, nos termos do art.º 275.º, n.º 1, do Código de Processo Civil, incidente de
fixação de alimentos provisórios para o menor.”
Citação edital – Acórdão de 06-10-2016
Se nas autoridades e serviços indicados no art.º 236.º, n.º 1, Cód. Proc. Civil, não existe morada
actualizada do réu, porque este nunca a actualizou nos diversos serviços, não é necessária a obtenção de
informações junto da autoridade policial para se realizar a citação edital.
Cessão de crédito; Comunicação – Acórdão de 06-10-2016
“I- Nos termos do art.º 583º, nº 1 do CC, a cessão produz efeitos em relação ao devedor desde que lhe
seja comunicada ou desde que ele a aceite. II- A citação realizada em acção proposta para cobrança do
crédito transmitido não substitui aquela comunicação que deve ser anterior à acção.”
Intervenção de terceiros; Articulados – Acórdão de 06-10-2016
“No incidente de intervenção de terceiros, o chamado pode optar por apresentar o seu próprio
articulado, nos termos do art.º 319.º, Cód. Proc. Civil.”
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Exoneração do passivo restante; Prova – Acórdão de 06-10-2016
“I-A exoneração do passivo contempla duas fases: a inicial (admissão liminar) e o período de cessão. IINo período liminar, o ónus da prova dos factos impeditivos do direito do devedor à pretendida
exoneração recai sobre os credores ou o administrador de insolvência. III- Na segunda fase do instituto
da exoneração do passivo, é ao devedor/insolvente que fazer a prova do mínimo julgado indispensável a
uma existência condigna. IV- Os factos que não exigem prova documental podem ser provados por
testemunhas pelo que ao tribunal não é lícito dar por não provados factos sem que que sobre eles se
tenham inquirido as testemunhas.”
Promessa de compra e venda; Eficácia real; Hipoteca – Acórdão de 06-10-2016
“A promessa de venda com eficácia real de prédio hipotecado, ocorrida posteriormente à sua hipoteca,
não fica afetada na sua validade, simplesmente não pode ser eficazmente invocada na execução onde tal
hipoteca vai ser executada, pois que a garantia traduzida na hipoteca segue o bem (sequela), embora
não acarrete, para ele, a sua respectiva indisponibilidade.”
Mandato forense; Responsabilidade civil – Acórdão de 06-10-2016
“I- A “perda de chance” consubstancia a perda de possibilidade de obter um resultado favorável ou de
evitar um resultado desfavorável, sendo considerado como um dano autónomo, intermédio, configurável
como dano emergente e ressarcível diferentemente do dano final, já que nestas circunstâncias a fixação da
indemnização total ou a sua recusa pura e simples não satisfazem o escopo da justiça material. IIApenas serão indemnizáveis as chances “sérias e reais”, pelo que importa averiguar se a possibilidade
perdida gozava de um determinado grau de consistência e probabilidade suficiente de verificação do
resultado pretendido. III- A apreciação ou prognose póstuma sobre o resultado da ação administrativa
de impugnação do despedimento deve ser realizada a partir da perspetiva do tribunal (Administrativo)
que teria julgado essa ação, e não na perspetiva do tribunal judicial que julga a presente ação de
indemnização por perda de chance.”
Processo especial de revitalização; Comerciante– Acórdão de 06-10-2016
“O processo especial de revitalização é inaplicável às pessoas singulares que não sejam comerciantes ou
empresários, não podendo recorrer a este instituto processual os cônjuges que exercem uma atividade
remunerada por conta de outrem.”
Locação financeira, Restituição de bens; Insolvência – Acórdão de 06-10-2016
“I- Estando findo um contrato de locação financeira, nos termos do art.º 17.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º
149/95, com a redacção introduzida pelo Decreto-Lei n.º 30/2008, e caso o locatário não tenha exercido
a opção de compra, o locador pode reaver para si o bem locado. II- Não obsta a tal restituição o facto de
o locatário ter sido, depois da resolução do contrato, declarado insolvente.”
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Omissão de pronúncia; Exoneração do passivo restante – Acórdão de 06-10-2016
“I- Sempre que, na análise de uma questão, se faça a opção por uma solução entre duas ou mais
possíveis, cuja fundamentação exclua necessária e logicamente qualquer outra solução, a não-menção
expressa a esta última não consubstancia uma verdadeira e própria omissão de pronúncia
(relativamente à apreciação dessa outra opção), mas antes uma mera consequência implícita da opção
diversa acolhida. II- O CIRE [artº 239º, nº 3, al. b), subalínea i)], ao adoptar como padrão de referência
o «salário mínimo nacional» – que está legalmente definido por reporte a uma «retribuição mínima
mensal garantida», conforme se expressa o Decreto-Lei nº 254-A/2015, de 31/12 (que fixou o respectivo
valor, a partir de 1/1/2016, em 530,00) – sugere claramente que se trata de um valor mensal, e, logo,
apenas fixável em 12 prestações anuais, excluindo assim quaisquer outras verbas. E estão nessa
situação os subsídios de férias e de Natal, que, sendo rendimento, não são retribuição directa do
trabalho.”
Falta de citação; Sanação da nulidade – Acórdão de 06-10-2016
“A junção ao processo de procuração forense sem que logo tenha sido arguida a falta de citação do
executado sana a nulidade decorrente daquela falta.”
Inércia das partes; Execução – Acórdão de 06-10-2016
“I- A partir do momento em que a parte exequente registou a penhora a seu favor – e se verificou, do
registo, que havia mais duas penhoras anteriores sobre o mesmo prédio –, mais não se poderá exigir à
exequente do que reclamar os seus créditos na execução onde foi feita a 1ª penhora, depois de sustada a
presente. II- Assim, não há inércia do exequente que justifique a extinção da instância nos termos do
art.º 281.º, n.º 5, Cód. Proc. Civil.”
Habilitação de herdeiros; Suspensão da instância – Acórdão de 06-10-2016
“Estando a correr a habilitação de herdeiros da executada, os autos de execução estão suspensos devido
a essa causa pelo que não se aplica o art.º 285.º, Cód. Proc. Civil.”
Providência cautelar; Decisão judicial– Acórdão de 06-10-2016
“Não se podem introduzir providências cautelares com o fim de obviar/impedir a produção dos efeitos
normais das decisões que são proferidas pelos tribunais.”
Usucapião; propriedade; Propriedade horizontal– Acórdão de 06-10-2016
“I- A causa de pedir na aquisição prescritiva do direito de propriedade por usucapião é distinta da
pretensão jurídica integradora da constituição da propriedade horizontal por usucapião. II- O título
gerador do direito invocado é distinto e, embora fundados no mesmo instituto jurídico (usucapião), os
actos aquisitivos são distintos, sendo que a natureza da propriedade também não é idêntica e a
factualidade de suporte não é coincidente.”
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Enriquecimento sem causa – Acórdão de 06-10-2016
“Verificando-se uma transferência bancária originária das contas da Autora para as do Réu e tendo-se
provado que o Réu entregou todo o capital recebido a terceiro, transparecendo que funcionou como
mero intermédio, não se pode dizer que o aquele se tenha enriquecido à custa da autora.”
União de facto – Acórdão de 06-10-2016
“Impede a atribuição de direitos ou benefícios fundados na união de facto o casamento de um dos
respectivos membros mesmo que, à data do seu óbito, estivesse pendente uma acção de divórcio, dados
os termos do art.º 1789.º, n.º 3, Cód. Civil.”
Depoimento de parte; Acidente de viação – Acórdão de 06-10-2016
“I- As declarações de parte, nos termos do art.º 446.º/3 do C. P. Civil, constituem princípio de prova e
serão apreciadas livremente pelo tribunal, salvo se as mesmas constituírem confissão, devendo ser
valoradas com especial cuidado. II- Na ausência de culpa, no que respeita a acidentes de viação, há que
lançar mão do disposto no art.º 506.º do C. Civil, isto é, se da colisão entre dois veículos resultarem
danos em relação aos dois ou em relação a um deles, e nenhum dos condutores tiver culpa no acidente, a
responsabilidade é repartida na proporção em que o risco de cada um dos veículos houver contribuído
para os danos.”
Contrato de seguro; Interpretação – Acórdão de 06-10-2016
“I- Face ao teor do clausulado das condições particulares e especiais do contrato de seguro – que exigia
ser a viatura de transporte das mercadorias seguradas de propriedade da A.–, deve-se concluir pela
exclusão da cobertura do contrato perante a circunstância de essa viatura ser propriedade de entidade
terceira (estando até a viatura segurada noutra seguradora e em benefício de uma outra entidade, que
não a A. ou a proprietária. II- Esta interpretação é conforme com os artos 236º e 238º do C.Civil..”
Prova; Título de crédito; Documento particular – Acórdão de 06-10-2016
“I- A dedução intelectiva relativamente as factos não provados, por não terem sido objecto de prova,
não demanda qualquer exame crítico da prova. II- Nada impede que um título cambiário, que não
possa valer como título executivo, possa ter validade como documento particular assinado pelo devedor
e, como tal, possa ser considerado título executivo, nos termos do artigo 703º, nº1, al. c), do CPC. IIINão valendo a letra como título cambiário e configurando a mesma apenas um documento particular, e
nada constando neles quanto à causa, não pode funcionar a presunção do artigo 458º do Código Civil.”
Processo especial de revitalização; Extinção; Suspensão da execução – Acórdão de 06-10-2016
“I- A extinção do PER, nos termos do art.º 17.º-G, n.º 2, CIRE, implica a cessação da suspensão das
acções indicadas do art.º 17.º-E, n.º 2. II- Esta cessação é automática e não carece de despacho judicial
a determiná-la.”

A presente Newsletter destina-se a ser distribuída entre clientes, colegas e amigos e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstrata, não
substituindo o recurso a aconselhamento jurídico para a resolução de casos concretos, pelo que, não deve servir de base para qualquer tomada de
decisão sem assistência profissional qualificada. Os artigos científicos e de opinião publicados são da exclusiva responsabilidade dos seus autores. O
conteúdo desta Newsletter "Global to Local Law News" não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso
deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto ou deixar de receber a nossa Newsletter contate-nos: nrdcadvogados@gmail.com ou visite o
nosso site www.nrdc-advogados.com.

© NRDC - Escritório de Advogados 2016
84

NEWSLETTER “Global to Local Law News”
ISSN: 2183-721X

Casa de Morada de Família – Acórdão de 06-10-2016
“I- O conceito de casa de morada de família implica que ela constitua ou tenha constituído a residência
principal do agregado familiar. II- A fração predial do Réu, sita em Portugal, onde este viveu
maritalmente com a Autora, deixou de constituir a “casa de morada de família” ou a “residência
comum”, passando esta a ser na China, país onde regressaram e passaram a viver, mediante acordo, em
casa arrendada, onde ocorreu a separação.”
Locação financeira; Restituição de bens – Acórdão de 06-10-2016
“Depois de resolvido o contrato de locação financeira, não obsta à restituição do bem, nos termos do
artº 21º do citado Decreto-Lei nº 149/95, o facto de as partes estarem em negociações para regularização
da situação contratual.”
Insolvência culposa – Acórdão de 06-10-2016
“Face à presunção juris et de jure contida no n.º2 do art.º 186.º do CIRE, perante a demonstração
objetiva da situação prevista na sua alínea h) a insolvência será sempre qualificada como culposa.”
Competência em razão da matéria – Acórdão de 06-10-2016
“I - Os tribunais competentes para apreciar e decidir a ação de reembolso da prestação pagas pela CGA
a título de capital de remição a sinistrado vítima de ofensas corporais, quando se encontrava em
serviço, instaurada contra o responsável pela ofensa corporal, em que se traduziu o acidente de serviço,
são os tribunais comuns e não os tribunais administrativos. II- A qualificação do evento danoso como
de serviço, apenas legitima a CGA para demandar ou intervir em processo em curso, com vista a ser
ressarcida pelo terceiro responsável pelo evento danoso, pelas quantias que teve que pagar ao
sinistrado/lesado seu beneficiário. III- O direito de reembolso em causa entronca numa responsabilidade
extracontratual de índole privada, pelo que se afigura um litígio de direito privado, ainda que com
alguns elementos públicos, atenta a natureza da demandante, estando, por conseguinte fora do âmbito
da competência dos tribunais administrativos.”
Condição de procedibilidade – Acórdão de 06-10-2016
“I- A integração do cliente bancário (e, bem assim, do fiador) no PERSI, aprovado pelo Decreto-Lei nº
227/2012, de 25 de Outubro, é obrigatória, quando verificados os respectivos pressupostos, pelo que a
acção executiva só pode ser intentada contra os obrigados após a extinção deste procedimento. IIExiste aqui uma falta de condição objectiva de procedibilidade que é enquadrada, com as necessárias
adaptações, no regime jurídico das excepções dilatórias. III- A não verificação desta condição não é
sanável.”
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